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Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 

Omdat het kabinet heeft besloten de lockdown te verlengen hebben wij besloten het rooster voor de leerlingen aan 

te passen na de carnavalsvakantie. We maken hierbij gebruik van de uitzondering die het kabinet maakt voor 

praktijkonderwijs. 

 

In de periode tot nu toe hebben we gekozen voor een combinatie van online-onderwijs en beperkt praktijkvakken op 

school. Op die manier konden we de leerlingen dagelijkse structuur bieden en konden de lessen zoveel mogelijk 

doorgaan. Om zo weinig mogelijk te veranderen aan die dagelijkse structuur hebben we bij de invoering van de 1,5 

meter afstand gekozen voor het halveren van de lesgroepen. Dit had tot gevolg dat leerlingen maar één keer per 

week op school konden zijn. Dat is natuurlijk erg weinig. 

 

Na het evalueren van de afgelopen weken willen we daarom enkele aanpassingen doorvoeren. Er is behoefte om 

vaker op school te zijn, elkaar te ontmoeten. Meer aandacht voor de sociale contacten onderling. Daarom maken we 

ruimte in het lesprogramma om dit mogelijk te maken. Meer praktijklessen op school, minder online lessen. Ook het 

aantal coachclubbijeenkomsten zal verminderd worden om deze reden.  

 

Om het allemaal veilig (en op afstand) te laten verlopen, treffen we de volgende maatregelen: 

 

• De lessen worden gegeven in kleine groepen van maximaal 10 leerlingen. Het aantal leerlingen is afgestemd 

op de grootte van het lokaal 

• Er zijn meerdere ruimtes waar de leerlingen pauzes kunnen houden, omdat de aula voor deze hele groep te 

groot is 

• Gebruik van mondkapjes in de gangen en tijdens het lopen in de klas 

• Leerlingen blijven thuis als zij zelf klachten hebben en laten zich testen 

• Leerlingen blijven thuis als ze een huisgenoot hebben met Corona, koorts en/of benauwdheid.  

 

We leggen op dit moment de laatste hand aan dit nieuwe rooster. Als het klaar krijgen de leerlingen van de coach 

precies te horen hoe het rooster er voor hem of haar uit ziet. Dit nieuwe rooster gaat dan na de vakantie in. 

 

We zijn ons ervan bewust dat dit nieuwe rooster weer tot aanpassingen leidt voor uzelf en de leerling. Het is dan ook 

ons streven dit rooster zo lang mogelijk op deze manier te laten lopen. Als het kan in ieder geval tot Pasen.  

  

 
 
 
 
 
 
Waalwijk, 4 februari 2021 
Betreft: Verandering rooster 
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We vragen om uw begrip als er vanuit het kabinet tóch weer nieuwe maatregelen komen die aanpassingen vragen. 

Heel vervelend, maar wij vinden dat we de maatregelen van het kabinet moeten opvolgen. Niet alleen voor de 

veiligheid van leerlingen en docenten, ook om het goede voorbeeld te geven dat maatregelen die vanuit de overheid 

worden opgelegd, moeten worden nageleefd.  

 

Ik wil u nogmaals bedanken voor uw flexibiliteit in deze periode en we hopen dat het nieuwe rooster, waarbij de 

leerlingen echt meer naar school komen, u thuis ook meer rust geeft. We blijven met elkaar in contact via de 

coaches en natuurlijk per brief als de situatie dat vraagt. Als u nog vragen heeft, kan u contact opnemen met een van 

de teamleiders. 

 

Namens het team van MET praktijkonderwijs, 

Met vriendelijke groet,  

 

Lian Doesburg 

Directeur-bestuurder a.i. 


