
 

 

 

 

 

Aan: alle leerlingen en ouders mavo, havo en vwo 

Van: Paulien Pierro  

Betreft: Onderwijs vanaf 2 juni 2020 

Datum: 20 mei 2020 

 

 

Beste leerlingen, geachte ouders, 

 

Vanuit de overheid krijgen we de mogelijkheid om vanaf 2 juni weer leerlingen op school te 

ontvangen. Wij willen graag gebruik maken van deze mogelijkheid om de leerlingen die dat 

nodig hebben, extra te ondersteunen!    

 

Zoals eerder beloofd, vind je in dit bericht informatie over de manier waarop we lessen gaan 

geven tussen 2 en 26 juni.  

LESSEN VANAF 2 JUNI 

Gedurende vier weken van 2 tot 26 juni, gaan we korte lessen geven aan kleine groepen van 

maximaal 10 leerlingen. Deze groepen zijn niet per klas maar per jaarlaag samengesteld. De 

groepen bestaan uit leerlingen: 

- Die zich op eigen initiatief hebben ingeschreven. 

- Die op dringend advies van de mentor zijn ingeschreven. 

- Die gestimuleerd door een collega van het ondersteuningsteam zijn ingeschreven. 

 

We werken met 2 dagdelen 

1. De ochtend voor leerlingen van de jaarlagen 1 en 2 een lesblok van 4 lessen, van 08.30 tot 

10.30 uur.  

2. De middag voor leerlingen van de jaarlagen 3 t/m 5 een lesblok van 4 lessen, van 12.30 tot 

14.30 uur.  

 

Regels en opmerkingen 

- Er worden per dagdeel 4 lessen van ieder 30 minuten gegeven. 

- Als je meedoet, zit je in een vast lokaal/ruimte, de docenten wisselen per les.  

- Er is geen pauze en na afloop van de 4 lessen verlaat je meteen het gebouw. Voor de 

veiligheid van iedereen dus ook de buurtbewoners, blijf je niet rond de school hangen.  

- Je kunt geen gebruik maken van je kluisje. 

- Alleen bij hoge nood is toiletbezoek mogelijk.  

 

Belangrijk om te weten  

- Als te veel leerlingen zich inschrijven voor de lessen, maakt de leerlingcoördinator samen 

met de mentor een keuze.  

- De lessen zijn gericht op extra ondersteuning en herhaling van bepaalde onderwerpen.  



- De online lessen gaan gewoon door. Vanaf 2 juni is er dus een programma van afwisselend  

online lessen en lessen op school.  

- Docenten die op school lesgeven kunnen niet tegelijkertijd online aanwezig zijn. Van de 

leerlingen die hierdoor een online les missen wordt verwacht dat ze zelfstandig doorwerken 

aan een alternatieve opdracht en/of de stof voor dat vak.  

- Stuur een mail naar je leerlingcoördinator als je verder dan 8 kilometer van school woont en 

je bent afhankelijk van het openbaar vervoer om op school te komen. We gaan dan op zoek 

naar een oplossing.   

- De organisatie rondom de lessen op school, gebeurt zorgvuldig en volgens de richtlijnen van 

het RIVM.  

 

Inschrijven 

Vanaf 25 mei kun je in WebUntis zien op welke dagen je welke lesblokken kunt volgen.  

Inschrijven kan op 25 en 26 mei; je ontvangt hiervoor vanuit de administratie een link via 

Typeform, een veilige manier om informatie te delen.  

 

Je mag je inschrijven voor meerdere lesblokken van 4 lessen. Inschrijven voor een lesblok 

gebeurt voor de volle periode, dus van 2 t/m 26 juni! Alleen leerlingen uit M3, H4 en VWO5 die 

in deze periode ook toetsen moeten maken, mogen afwijken van deze regel.  

 

NB: vanaf vandaag zijn alle aangepaste PTA’s zichtbaar op de website via 

www.sjl.nl/leerlingen/pta.       

 

Als je deelneemt aan de lessen op school, dan word je hierover uiterlijk vrijdag 29 mei via de mail 

geïnformeerd. Vanaf die dag is het lesrooster voor de lessen op school zichtbaar via WebUntis. 

Het rooster voor de online lessen blijft zichtbaar in Magister. Je ontvangt die dag ook de 

richtlijnen die ervoor zorgen dat zowel leerlingen als medewerkers op een veilige manier samen 

op school aanwezig kunnen zijn; we nemen in dit protocol ook de richtlijnen van het RIVM mee.  

 

 Lessen LO klas 1 en 2  

We vinden het onderlinge sociale contact heel belangrijk en daarom hebben we voor klas 1 en 2 

verplichte lessen LO in het rooster opgenomen. Dit zijn momenten waarop je je klasgenoten of 

groepsgenoten nog een aantal keer kunt ontmoeten. Tot het einde van het schooljaar wordt elke 

klas eenmaal per week ingeroosterd voor een gymles van 60 minuten.     

 

 Lessen LO klas 3, 4 en 5 

Leerlingen van klas 3, 4 en 5 kunnen zich inschrijven voor een gymles. Je ontvangt hierover een 

bericht vanuit de administratie.  

 

Alle gymlessen worden op het sportveld achter de school gegeven; hier is ruimte om voldoende 

afstand te kunnen houden van elkaar. De richtlijnen om ervoor te zorgen dat de gymlessen veilig 

verlopen, ontvang je ook op vrijdag 29 mei, via de mail.    

http://www.sjl.nl/leerlingen/pta


 

Mocht je na het lezen van deze brief vragen hebben, dan kun je contact opnemen met je mentor 

of leerlingcoördinator.  

 

We hopen op een zinvolle, veilige en fijne afsluiting van dit schooljaar! 

 

Een hartelijke groet, 

namens het managementteam 

 

Paulien Pierro 

directielid leerlingzaken en communicatie  


