
 

 

 

Aanpak Klas 3 
Klas 3 krijgt lessen op school op woensdag en don-

derdag. De lessen vinden plaats van 08.30-11.45. 
Op maandag (12.00-13.30) of dinsdag (14.00-

15.30) krijgt klas 3 het keuzevak aangeboden op 
school. Elke leerling is ingedeeld op een bepaalde 
dag. Deze indeling is bekend bij de leerlingen. 
Op maandag, dinsdag en vrijdag krijgt klas 3 ON-

LINE-lessen met TEAMS. 

Aanpak klas 4 
Klas 4 heeft lessen op school op woensdag, don-

derdag en vrijdag van 08.30-11.45. 
Op maandag (12.00-13.30) of dinsdag (14.00-

15.30) krijgt klas 4 het keuzevak aangeboden op 
school. Elke leerling is ingedeeld op een bepaalde 
dag. Deze indeling is bekend bij de leerlingen. 
Leerlingen die werk moeten afmaken of achter-

standen moeten inhalen hebben op vrijdag school-
werktijduren van 12.00-13.30 op school. 
Op maandag en dinsdag worden ONLINE-lessen 

aangeboden aan klas 4. 

We onderzoeken nog de mogelijkheden om 
Sport&Bewegen (buitensport) voor andere leerja-
ren mogelijk te maken.   

Om de heropening te laten slagen is het van groot 
belang dat we gezamenlijk het coronavirus buiten 
school houden. Dat lukt alleen als we ons aan de co-
ronavoorschriften houden. We blijven thuis en doen 
een test bij: 
Verkoudheidsklachten 
Hoesten 
Benauwdheid 
Verhoging of koorts 
Plotseling verlies reuk of smaak 
In school: 
Houden we 1,5-meter afstand 
Wassen onze handen regelmatig 
We schudden geen handen 
Hoesten en niezen in onze elleboog 
We zitten niet aan ons gezicht 
We dragen binnen school een mondkapje als we 

staan of lopen 

 

Beste ouder(s) en verzorger(s),  
Vandaag heeft het team van Veenoord de laatste voorberei-
dingen getroffen voor de start van de 1,5-meter-school per 
2 maart. Veenoord heeft ervoor gekozen om een mix aan te 
bieden van lessen op school in de klas en lessen online met 
behulp van TEAMS. Beperkende factor is dat leerlingen 1,5 
meter afstand moeten houden van elkaar. In deze nieuws-
brief vindt u puntsgewijs de aanpak van Veenoord voor de 
periode tot aan de meivakantie. Het team zal wekelijks de 
aanpak evalueren en waar nodig bijstellen. Als u vragen 
heeft naar aanleiding van dit bericht kunt u contact opne-
men met de coach van uw kind. 
Groet, A.J. Wynia locatiedirecteur Veenoord 

Les in de 1,5 meterschool Een leerling komt met een 
mondkapje op de school binnen en loopt naar eigen kluis. 
Stopt daar zijn jas in en pakt spullen voor alle lessen van die 
dag. Daarna loopt de leerling door naar het lokaal en zoekt 
daar zijn eigen vaste plek. Voordat hij plaats neemt op zijn 
vaste plek heeft hij zijn handen gewassen. Zit de leerling op 
zijn plaats dan mag het mondkapje af. In het lokaal blijft de 
leerling op zijn eigen plek zitten en houdt 1,5-meter afstand 
tot zijn klasgenoten en docent. Door de 1,5-meter-regel 
zullen klassen op school gesplitst worden in twee groepen 
en les krijgen in een vast lokaal. Een fysieke lesdag begint 
om 08.30 en eindigt om 11.45. Na twee lesuren heeft een 
klas 10 minuten pauze in het lokaal. Om 11.45 is de 
lesochtend voorbij. De leerling doet zijn mondkapje op. 
Haalt zijn jas uit het kluisje en gaat direct naar huis.   

ONLINE-lessen Leerlingen krijgen afwisselend lessen op 
school en lessen via TEAMS. Leerlingen en docenten zijn 
inmiddels gewend aan het online onderwijs. Ook bij online 
lessen is aanwezigheid verplicht en heeft de leerling zijn 
camera aan.    

Aanpak Onderbouw 
Leerlingen uit de onderbouw hebben op maandag en 

dinsdag les op school. 
De fysieke lessen zijn van 08.30 t/m 11.45 
Op alle andere dagen krijgen leerlingen ONLINE-les via 

TEAMS 
Klas 1B en Klas 1D hebben op woensdag het 7e en 8e uur 

Sport&Bewegen in de buitenlucht. (als de weersomstan-
digheden het toestaan) 
Klas  1A en Klas 1C hebben op donderdag het 7e en 8e 

uur Sport&Bewegen in de buitenlucht. (als de weersom-
standigheden het toestaan) 
Sport&Bewegen vindt plaats op het terrein van Hockey-

club Feijenoord. Het adres is Buitendijk 100C. 

15 maart organiseert Veenoord een informatieavond voor 
ouder(s) en verzorger(s) met behulp van Microsoft Teams. 
U ontvangt later een TEAMSuitnodiging voor deze avond.   


