
 

 

 

 

 

 

Aan alle leerlingen en ouders/verzorgers 

Van het Bredero Beroepscollege 

 

Datum : 28 mei 2021 

Betreft: update opening school 31 mei 2021 

Beste leerlingen en ouders/verzorgers 

Het Bredero Beroepscollege gaat weer volledig open per 31 mei 20121. Via deze 

brief geven we jullie alle noodzakelijke informatie om ervoor te zorgen dat we 

met z’n allen een goede start kunnen maken.  

 

ONDERWIJS: 

Voor alle leerlingen hebben we een nieuw rooster gemaakt. Het is belangrijk om 

even alle App’s te verversen zodat je maandag precies weet waar je verwacht 

wordt voor de lessen. Sommige lessen moeten nog worden toegevoegd, dat 

gebeurd in de komende week. Een aantal derde klassen hebben nog een enkele 

les online. Je hebt voor of na deze les een tussenuur en daarmee de tijd om tussen 

thuis en school te reizen en de online les vanuit huis te volgen. Het blijft ook nu in 

deze tijd erg belangrijk om Magister regelmatig te controleren op nieuwe 

berichten en TEAMS open te hebben staan. Als er iets nieuws is te melden, komt 

het via deze kanalen binnen. Ouders blijven we informeren via de mail.  

REGELS VOLGENS HET RIVM: 

We hebben nieuwe maatregelen waar we ons met z’n allen aan moeten houden.  

- Alle leerlingen kunnen gratis een zelftest halen bij de conciërge.  

- Bij de zelftest zit een uitgebreide gebruiksaanwijzing. 

- Twee maal per week doe je thuis een zelftest. Bij voorkeur op zondag en 

woensdag. 

- Als je een negatieve test hebt ben je welkom op school, als je een 

positieve test hebt, blijf je thuis en laat je je opnieuw testen bij de GGD. 
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De volgende regels blijven gelden voor iedereen 

- Als je niet in het lokaal bent of niet zit in de kantine draag je een 

mondkapje.  

- Je komt niet zonder mondkapje naar school. 

- We houden altijd minimaal 1,5 meter afstand van de volwassen. 

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

vervoer te vermijden.  

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

gaat via de uitgang bij het restaurant naar buiten. 

- 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.  

- 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.  

- In de pauzes en tussen de lessen door mag je niet van het schoolterrein 

af. Je mag ook niet bij de in- of uitgang staan. Je houdt pauze op het 

binnenterrein, de aula of op het pauze-dak.  

- Als je verkouden of ziek bent en je hebt koortsverschijnselen blijf je thuis.  

- Je luistert altijd naar alle instructies van de medewerkers en voert die uit.  

 

TOT SLOT:  

We zien er naar uit jullie weer te mogen verwelkomen. Ondanks dat we veel 

online contact hebben gehad, zien we jullie liever life. Langzaam maar zeker gaan 

we weer terug naar normaal. Als we ons allemaal aan de regels houden, zal dat 

steeds sneller gaan. Tot volgende week! 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

M. Franzen 

Directeur 


