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Aan: alle leerlingen en hun ouder 

Van: P. Pierro-Lurinks 

Betreft: introductie havo-3 

Kenmerk: 20.174/TPI/amm 

Datum: 21 augustus 2020 

 

 

 

Beste leerlingen, geachte ouders, 

 

Welkom terug! We zijn weer begonnen, uitgerust en met goede zin. Jullie hopelijk ook!  

 

In dit eerste bericht komen de volgende onderwerpen aan bod: 

 

1. Mailadres 

2. Introductie/rooster: wanneer word je op school verwacht? 

3. Richtlijnen fysiek onderwijs 

4. Ventileren 

5. Stiltelokaal en midden-kantine 

6. Afspraken SSP 

7. Schoolpas 

8. PTO’s en PTA’s 

9. Eerste algemene ouderavond en driehoeksgesprekken  

10. Quarantaine 

 

1 Mailadres 

We hebben voor de zomervakantie ons onderwijs in de laatste periode van het vorige schooljaar 

geëvalueerd; onder andere met ouders en leerlingen. Uit deze evaluatie kwam het verzoek om te 

werken met 1 platform. Dit verzoek hebben we ingevoerd. Concreet betekent dit het volgende: 

 We werken alleen met Microsoft Office 365: Outlook en MS Teams.  

 Het mailadres van alle leerlingen is vervangen door leerlingnummer@sjl.nl. 

 

2 Introductie/rooster  

De eerste week vinden de introductieactiviteiten en de eerste lessen plaats. Bij deze mail vind je 

een bijlage met een overzicht waarop je kunt zien op welke dag en welk lesuur/tijdstip je op 

school verwacht wordt. Magister is nog gesloten en gaat op zondag 23 augustus weer open. Dan 

kun je ook je basisrooster inzien. 

 

3 Richtlijnen fysiek onderwijs 

We zijn weer met z’n allen op school. Heel fijn! Omdat Corona nog altijd aanwezig is, is het 

belangrijk dat je je houdt aan de Richtlijnen fysiek onderwijs; je kunt ze vinden in de bijlage. Lees 

deze richtlijnen goed door. We nemen ze zeer serieus en verwachten van jou dat je hetzelfde 

doet. We hebben bepaalde zaken anders geregeld in verband met Corona, ik zet een paar 

belangrijke wijzigingen hieronder op een rijtje: 

 Om meer ruimte te creëren, is er voor de brugklassers een aparte fietsenstalling ingericht 

achter de gymzalen. Alle andere klassen stallen hun fiets zoals vanouds op het 

fietsenstallingsplein.  

 In het gebouw is er op veel plekken eenrichtingsverkeer en er zijn looproutes. De looproutes 

zijn aangegeven met tape: een smalle strook voor personeel en een brede strook voor 

leerlingen. 
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 Ook op de loopbrug (verbinding oudbouw en nieuwbouw) is eenrichtingsverkeer. Je kunt de 

nieuwbouw verlaten via de trap richting de sporthal.  

 De pauze wordt buiten gehouden. Als dit niet mogelijk is vanwege het slechte weer, wordt in 

het lokaal gepauzeerd.  

 

Laten we ervoor zorgen dat we ons allemaal veilig voelen. Houd rekening met elkaar! 

 

4 Ventileren 

In de afgelopen weken is er in de media veel aandacht geweest voor de ventilatie in 

schoolgebouwen. Ons gebouw voldoet aan het bouwbesluit. Op basis van de adviezen van het 

ministerie, zullen we ons gebouw maximaal ventileren. Dit betekent dat zowel tijdens de lessen 

als tijdens de pauzes alle ramen en deuren open blijven. Vanuit de Vereniging Ons Middelbaar 

Onderwijs waar we deel van uitmaken, vindt een controle plaats van alle schoolgebouwen. Dit 

gebeurt binnen nu en twee weken. We houden u op de hoogte.     

 

5 Stiltelokaal en midden-kantine 

Het stiltelokaal (1-22) is iedere dag t/m het 5de lesuur geopend voor leerlingen die in stilte willen 

leren en werken. Ook de midden-kantine is ingericht om in alle rust te kunnen werken. De 

plekken in de kuil zijn voor de leerlingen. De tafels op de verhoging zijn werkplekken die alleen 

bestemd zijn voor docenten. De midden-kantine kan ook ingezet worden om meerdere klassen 

tegelijkertijd een online les aan te bieden. In dat geval kan het gebeuren dat alle plekken bezet 

zijn. Ga dan naar het stiltelokaal of het SSP.  

 

6 Afspraken SSP 

In het SSP gelden de volgende soms nieuwe afspraken: 

 Als je te laat bent ga je naar de les. Dezelfde dag maak je bij het SSP een afspraak over de 

ochtend dat je je om 08.00 uur komt melden (op een ochtend kunnen zich maximaal 25 

leerlingen melden). 

 Als je verwijderd bent uit de les, ga je naar het SSP. 

 Als je gedurende de dag ziek wordt, ga je naar het SSP. 

 Als je een laptop wilt lenen kun je via de mail een afspraak maken: servicepunt@sjl.nl. 

 Als je wilt studeren in het SSP kan dat. Er mogen maximaal 25 leerlingen tegelijkertijd 

aanwezig zijn. Bij de deur wordt aangegeven of er nog plaats is. 

 Je ouders kunnen een verlofaanvraag indienen door het formulier op de website in te vullen 

(ouders - formulieren en links). 

 

7 Schoolpas 

Alle leerlingen krijgen dit jaar een nieuwe schoolpas. Omdat de schoolfotograaf het afgelopen 

schooljaar vanwege Corona niet is geweest, worden er foto’s van een jaar geleden gebruikt. Je 

kunt helaas geen eigen foto meebrengen. Als je je schoolpasje kwijtraakt, kun je voor €10,00 een 

nieuwe pas aanvragen bij het SSP. Voor de nieuwe pas moet je vooraf betalen. Je ontvangt een 

mail als je pas klaar ligt.  

 

8 PTO’s en PTA’s 

In de bovenbouw werken we al enige tijd met zogenaamde PTA’s: Programma van Toetsing en 

Afsluiting. Omdat leerlingen aangeven dat ze dit een goed systeem vinden, hebben we iets 

vergelijkbaars ingevoerd voor de onderbouw, PTO’s: Programma van Toetsing Onderbouw. Net 

zoals voor de PTA’s wordt er op de website een button aangemaakt speciaal voor de PTO’s. Zo 

heb je per vak alles overzichtelijk bij elkaar! (www.sjl.nl/PTA en www.sjl.nl/PTO)  
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9 Eerste algemene ouderavond en driehoeksgesprekken 

De eerste algemene ouderavonden staan al snel op de agenda. We vinden dit belangrijke 

bijeenkomsten omdat het vaak om een eerste kennismaking gaat en alle ouders en de mentor 

betrokken zijn. Vanwege de maatregelen rondom Covid-19, is het niet mogelijk om deze 

bijeenkomsten op school te houden. We hebben ervoor gekozen om de avonden online te 

organiseren. U krijgt te zijner tijd via de teamleider of jaarlaagcoördinator een uitnodiging om 

deel te nemen aan deze digitale bijeenkomsten. De tijdstippen van de bijeenkomsten blijven 

zoals in de jaaragenda (www.sjl.nl) gecommuniceerd.   

 

De driehoeksgesprekken die half september starten, organiseren we wel gewoon op school. Ook 

hiervoor ontvangt u te zijner tijd een uitnodiging van de mentor.   

 

10 Quarantaine 

Ben je deze vakantie in een zogenaamde ‘oranje zone’ geweest? Dan is wellicht de quarantaine 

maatregel voor jou van toepassing. Je blijft in dat geval 10 dagen thuis. Je ouders kunnen je 

digitaal ziekmelden met een opmerking dat dit gebeurt in het kader van de quarantaine 

maatregel. Je wordt dan geregistreerd met de code ‘met toestemming afwezig’. 

 

11 Contact 

Onderstaand treft u de contactgegevens aan van de teamleiders en leerlingcoordinatoren. 

 

  Teamleiders Leerlingcoordinator 

Mavo Jordy Reijnders j.reijnders@sjl.nl  Annick van Ommen a.van.ommen@sjl.nl  

Havo onderbouw Ramona van de Kamp r.van.de.kamp@sjl.nl  Astrid Luijten a.luijten@sjl.nl  

Havo bovenbouw Erik Janse e.janse@sjl.nl  Saskia Groot s.groot@sjl.nl  

Vwo onderbouw Jorn Poulisse j.poulisse@sjl.nl  Noura van Rossum n.van.rossum@sjl.nl  

Vwo bovenbouw Winry 't Lam w.t.lam@sjl.nl  Irma Oremans i.oremans@sjl.nl  

  

 

Tot zover deze eerste mailing. Namens alle collega’s wens ik jullie en u als ouders, een fijn en 

goed schooljaar toe!  

 

 

Een hartelijke groet, 

 

Paulien Pierro 

directielid leerlingzaken en communicatie      

 

 

 

 

 

 

Bijlagen: 

- Introductie/rooster 

- Richtlijnen fysiek onderwijs 
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