
 

 

 

 

 

 

Aan alle leerlingen en ouders/verzorgers 

van het Bredero Beroepscollege 

 

Datum :     Betreft: 

26 februari 2021 Opening school vanaf 1 maart ‘21 

 

Beste leerlingen en ouders/verzorgers 

Via deze brief geven we jullie een update over hoe de school de komende periode 

omgaat met de situatie rondom de verruimde openstelling van het voortgezet 

onderwijs naar aanleiding van de nieuw afgekondigde maatregelen door de 

overheid. 

ONDERWIJS: 

Het kabinet heeft aangegeven dat de middelbare scholen vanaf 1 maart weer 

open gaan, rekening houdend met een aantal extra maatregelen. Alle leerlingen 

komen in ieder geval 1 dag in de week naar school. Met ingang van aanstaande 

maandag zijn de huidige roosters daarop aangepast. Via Magister zijn de fysieke 

lesmomenten duidelijk zichtbaar aan de lokaalcodes achter de lessen, 

bijvoorbeeld b112. De onlinelessen worden vanuit huis gevolgd en hebben de 

lokaalcode bONL.  

De komende week zullen we verder gebruiken om nog meer mogelijkheden voor 

onze leerlingen te onderzoeken en extra ondersteuningsmomenten in de roosters 

in te vullen. Met ingang van 8 maart zijn de roosters daarop aangepast. We 

hebben dan alles in een nieuw rooster ingevuld en de groepen leerlingen die we 

op school ontvangen beter over de week verdeeld. Op die manier kunnen we het 

leerproces goed vormgeven en de maatregelen beter handhaven.  

MAATREGELEN:  

Omdat we het besmettingsrisico tot een minimum willen beperken zullen we de 

maatregelen streng hanteren en naleven. We rekenen op jouw en uw begrip en 

medewerking hiervoor.  

 

 

Bredero Beroepscollege 
Meeuwenlaan 132 
1022 AM  Amsterdam 
(020) 579 72 00 
 
www.brederoberoepscollege.nl 

 



 

Voor onze leerlingen betekent dat het volgende: 

- Leerlingen moeten 1,5 meter afstand houden, tot elkaar en tot hun 

docenten. 

- Leerlingen (en medewerkers) dragen altijd een mondkapje als zij zich door 

de school bewegen, bijvoorbeeld in de gang en de aula. Zittend in de klas 

mag het mondkapje af. 

- De school heeft eenrichtingverkeer: je komt bij de voordeur binnen en 

gaat via de uitgang bij het restaurant naar buiten. 

- Met pijlen op de grond is er een verplichte looproute aangegeven door 

de school.  

- We komen met de fiets of lopend naar school om drukte in het openbaar 

vervoer te vermijden.  

- Je komt niet eerder dan tien minuten voor de les aan en je gaat na de 

lessen direct naar huis. 

- Je reinigt je handen direct bij binnenkomst met het pompje dat daar 

staat en herhaalt dat reinigen een aantal maal per dag.  

- Je mag je kluis niet gebruiken en je zorgt daarom dat je alle 

schoolspullen bij je hebt.  

- Als je de klas binnenkomt reinig je je handen en als je weg gaat maak je  

je tafel en de spullen die je hebt gebruikt schoon. Er is daarvoor in de 

klas alles aanwezig.  

MAGISTER: 

Het is in deze tijd erg belangrijk om Magister regelmatig te controleren op nieuwe 

berichten. Als er iets nieuws is te melden, komt het via Magister bij jullie binnen 

en via de mail bij je ouders. We gebruiken Magister voor het rooster, de 

lesplanners en de communicatie met school voor de leerlingen. De ouders worden 

via de mail op de hoogte gehouden.   

We hopen dat we weer spoedig het onderwijs op een reguliere manier kunnen 

vormgeven en zullen er ondertussen alles aan doen alle leerlingen fysiek, online 

en digitaal te begeleiden bij het leerproces. We hebben er alle vertrouwen in dat 

we uiteindelijk weer zullen uitkomen bij gewoon onderwijs zoals we gewend 

waren.   

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

M. Franzen 

Directeur 


