
 
 

Betreft: Rooster na de voorjaarsvakantie 
 
Assendelft, 19 februari 2021 
 
Beste ouders/verzorgers, 

Ik ben blij dat ik u kan mededelen dat, na de voorjaarsvakantie, alle leerlingen van De Brug weer naar 
school toe kunnen. Jammer genoeg kan dat nog niet op de oude vertrouwde wijze maar we maken 
een begin. 
We hebben een alternatief rooster gemaakt waarmee we de leerlingen verantwoord kunnen 
spreiden over een dag en /of week. 
 

Roosterschema 
Per 1 maart treedt, met behulp van het onderstaande schema, het reguliere rooster in werking. 

 
Week 1       Week 2 

Lesuur Tijd Groep  Lesuur Tijd Groep 

          

1 08:30 – 09:15 1  1 08:30 – 09:15 2 

2 09:15 – 10:00 1  2 09:15 – 10:00 2 

3 10:00 – 10:45 1  3 10:00 – 10:45 2 

 Groepswissel    Groepswissel  

4 11:30 – 12:15 2  4 11:30 – 12:15 1 

5 12:15 – 13:00 2  5 12:15 – 13:00 1 

 Pauze    Pauze  

6 13:30 – 14:15 2  6 13:30 – 14:15 1 

7 14:15 – 15:00 2  7 14:15 – 15:00 1 

 

• Leerlingen worden in halve groepen ingedeeld en zijn per week ingedeeld in groep 1 of 2. 

• In welke (halve) groep de leerlingen zijn ingedeeld hebben zij inmiddels van hun mentor 
gehoord. 

• Na week 1 wisselen de groepen van dagdeel waardoor leerlingen, over twee weken, 100% 
van de vakken hebben gevolgd.  

• Leerlingen die de eerste drie uur van de dag op school zijn, zijn in de betreffende week ook 
op vrijdagochtend op school. 

• De groep leerlingen die op het middagdeel op school zijn (4e t/m 7e lesuur), zijn op de 
vrijdagochtend vrij. 

 

Groepswisselmoment  
Tussen 10:45 uur en 11:30 uur vindt de groepswissel plaats.  
De leerlingen die op de eerste drie lesuren op school zijn verlaten dan zo snel mogelijk het gebouw 
en/of het schoolterrein.  
Leerlingen die vanaf 11:30 uur les hebben zorgen er voor dat ze niet eerder dan om 11:20 uur op 
school zijn.  
Voor de middaggroep is er om 13:00 uur in het programma een pauze van een half uur. 



 
 

 
 
Afwijkende schooltijden en stages 
Voor bijzondere schoolactiviteiten, zoals bijvoorbeeld NT2 onderwijs, groepsstages en Social Teens, 
geldt soms dat er andere begin en eindtijden worden gehanteerd dan die uit het nieuwe schema. 
Indien dit voor uw zoon/dochter van toepassing is, zal de begeleider of mentor dit met uw 
zoon/dochter bespreken. 
Voor individuele stages blijven afspraken over begin- en eindtijden gelden zoals afgesproken met het 
stagebedrijf en de school. 

 
Afspraken 
Ook na de vakantie blijft het op school van groot belang dat we: 

• regelmatig onze handen wassen 

• allemaal, waar mogelijk, onderling 1,5 meter afstand houden 

• mondkapjes dragen als we ons binnen de school verplaatsen 

 
Alleen thuis onderwijs bij klachten 
Vanaf 1 maart worden er geen lessen meer online aangeboden tenzij uw zoon/dochter thuis moet 
blijven vanwege corona-klachten. In dat geval zal collega Elles van Kooi (coördinator thuisonderwijs) 
zo spoedig mogelijk contact opnemen om er voor te zorgen dat er thuis doorgewerkt kan worden. 
Indien u op de website op de knop NIEUWS klikt vindt u informatie over wanneer leerlingen thuis 
moeten blijven (Beslisboom). 
 

Inleveren leen-laptops 
De mentoren hebben met de leerlingen, die in de afgelopen periode een laptop hebben geleend van 
school, afgesproken dat zij, op vrijdag 19 februari, tussen 14:00 en 15:30 uur, de geleende laptops 
weer kunnen inleveren op school.  
Dit geldt niet voor de laptops van stichting Leergeld. Deze laptops mogen voorlopig nog in bruikleen 
worden gehouden. 
Indien het niet lukt om de laptop terug te brengen op vrijdag 19 februari, is maandag 1 maart de 
uiterste inleverdatum. 

 
Actuele informatie 
Omdat er in de vakantie nog een persconferentie plaats vindt wil ik u vragen om voor actuele 
informatie onze website af en toe te bekijken.  
 
 
Ik wens u bij dezen, ook namens het team, een fijne voorjaarsvakantie toe. 
Blijf gezond! 
 
Met vriendelijke groet, 
Martin Nuchelmans (directeur) 


