
 

Leiden, 25 mei 2020 

Beste ouders, verzorgers,  

De ISK gaat vanaf 3 juni 2020 gelukkig weer open. De docenten en ik zijn blij dat de 

leerlingen weer naar school kunnen. We kunnen het schooljaar zo op een goede 

manier afsluiten. Een schooldag zal anders gaan dan voor de sluiting van de 

scholen. In deze brief wil ik u graag vertellen hoe een schooldag eruit gaat zien en 

welke maatregelen wij hebben genomen.   

De leerlingen volgen elke dag een halve dag les. Iedere leerling is zo elke dag op 

school. Op de eerste dag, 3 juni, krijgen de leerlingen uitleg over de nieuwe 

hygiëneregels en het rooster. De klassen worden door de mentor in twee groepen 

verdeeld. Klas LA1 en LA2 zijn klein, zij worden niet verdeeld in twee groepen en 

komen dus als klas naar school. De groepen zijn elke dag hetzelfde en de groepen 

zijn elke dag op dezelfde tijden op school. De leerlingen horen van de mentor in 

welke groep zij zitten.  

Elke klas krijgt les in het eigen lokaal. Klas LUM3 krijgt les in de kantine, omdat deze 

klas te groot is om in het eigen lokaal les te krijgen. Klas LS21 krijgt tijdelijk les in 

lokaal 4. Zij kunnen door de looproute tijdelijk geen lessen krijgen in hun eigen 

lokaal. De tafels en stoelen in het lokaal staan op anderhalve meter afstand van 

elkaar. De leerling zit elke dag aan dezelfde tafel. De leerlingen wisselen niet van 

lokaal, docenten komen naar het lokaal. In alle lessen is er 1 docent aanwezig.  

Bij binnenkomst op school desinfecteren leerlingen hun handen met de 

desinfecterende gel die bij de ingang staat. Bij de deur hangt een poster met de 

belangrijke regels. Daarna volgen de leerlingen de verplichte looproute naar hun 

lokaal. De leerlingen desinfecteren bij binnenkomst opnieuw hun handen. Iedere keer 

dat uw kind / pupil het lokaal uit gaat, moet hij / zij opnieuw de handen desinfecteren. 

Leerlingen en docenten maken bij binnenkomst in het lokaal zelf hun tafel schoon 

met de schoonmaakmiddelen die klaar staan. Dit doen zij ook als zij het lokaal 

verlaten. Dit geldt ook voor werkplekken en materialen in de praktijklokalen. Wij 

maken leermiddelen regelmatig schoon met water en zeep. Wij vragen u ervoor te 

zorgen dat uw kind een eigen pen, potlood, gum, liniaal, puntenslijper, schrift en 

rekenmachine meeneemt naar school. Leerlingen mogen geen spullen van elkaar of 

de docenten lenen.  

De kluisjes worden niet gebruikt. Leerlingen nemen hun jassen en tassen mee naar 

het lokaal. Mondkapjes zijn niet verplicht, maar leerlingen mogen deze wel dragen 

als zij dit willen. Het dragen van petten of jassen in de les blijft niet toegestaan. De 

leerlingen en docenten respecteren in het lokaal anderhalve meter afstand. Op de 

vloer is duidelijk aangegeven waar iedereen kan lopen.  



De lestijden voor 3 juni zijn:  

Kanaalpark 

08.45 – 10.15: LA1 (lokaal 21)   12.00 – 13.30: LA2 (lokaal 21) 

09.00 – 10.30: LS1 groep 1   12.15 – 13.45: LS1 groep 2  

09.15 – 10.45: LH11 groep 1   12.30 – 14.00: LH11 groep 2  

09.30 – 11.00: LUV1 groep 1   12.45 – 14.15: LUV1 groep 2 

Mary Zeldenrust 

08.45 – 10.15: LS2 groep 1   12.00 – 13.30: LS2 groep 2 

09.00 – 10.30: LS21 groep 1   12.15 – 13.45: LS21 groep 2 

09.15 – 10.45: LH10 groep 1   12.30 – 14.00: LH10 groep 2 

09.30 – 11.00: LH20 groep 1   12.45 – 14.15: LH20 groep 2 

09.45 – 11.15: LUM1/2/GIM groep 1  13.00 – 14.30: LUM1/2/GIM groep 2 

10.00 – 11.30: LUM3/4/LUH1 groep 1  13.15 – 14.45: LUM3/LUH1 groep 2 

Vanaf 4 juni starten we met lessen. Elke leerling krijgt 15 lessen per week. De 

leerlingen volgen een nieuw lesrooster met andere lestijden.  

De lestijden vanaf 4 juni zijn: 

Groep 1      Groep 2 

Lesuur 1: 09.30 – 10.20    Lesuur 6: 13.00 – 13.50 

Lesuur 2: 10.20 – 11.10    Lesuur 7: 13.50 – 14.40 

Lesuur 3: 11.10 – 12.00    Lesuur 8: 14.40 – 15.30 

De leerlingen mogen vanaf 09.15 (groep 1) of 12.45 (groep 2) naar school komen. 

Wij vragen u ervoor te zorgen dat uw kind niet voor deze tijden op school is. Na 

binnenkomst gaat uw kind / pupil direct naar het lokaal. Leerlingen en docenten 

volgen binnen school de looprichting die met pijlen is aangegeven. Moet uw kind / 

pupil buiten wachten? Dan houdt hij / zij ook hier anderhalve meter afstand. Wij 

geven buiten met tape aan waar uw kind kan wachten en op welke afstand dit moet. 

Aan het einde van de les gaat uw kind / pupil meteen naar huis. Leerlingen mogen 

niet op school blijven.  

Als de leerlingen thuis zijn, werken zij aan opdrachten die zij op school van de 

docenten hebben gekregen. De leerlingen ontvangen een nieuw rooster. De meeste 

uren zullen zij Nederlandse les hebben. Daarnaast hebben de leerlingen drie keer 

per week een creatief vak (sport, tekenen, techniek, beeldende vorming of muziek). 

De sportlessen zijn niet in de gymzaal. In deze lessen doen de leerlingen 

bijvoorbeeld een workout op het schoolplein. Bij alle lessen houden leerlingen en 

docenten anderhalve meter afstand van elkaar.  

De kantine is gesloten en er is geen pauze. De leerlingen mogen niet eten en drinken 

in het lokaal, behalve als dit op medische grond noodzakelijk is. Leerlingen blijven 

tijdens de lessen in het lokaal en gaan het liefst ook niet naar de wc. Zij wisselen niet 

van lokaal. Alleen voor de sport – of techniekles kan het gebeuren dat uw kind van 

lokaal moet wisselen. Iedere keer als een leerling wisselt van lokaal moeten de 

handen worden gedesinfecteerd.   



Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM. Dit betekent verder dat: 

• Volwassenen en leerlingen houden anderhalve meter afstand van elkaar. Dit 

geldt ook voor volwassenen en leerlingen onderling.  

• We wassen onze handen meerdere keren per dag minimaal 20 seconden. 

Handen wassen moet bij binnenkomst in het lokaal en na een toiletbezoek.  

• We schudden geen handen. 

• We hoesten en niezen in onze ellenboog 

• We zitten niet aan ons gezicht 

Uw zoon, dochter, pupil met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis: 

• Neusverkoudheid 

• Hoesten 

• Moeilijk ademen 

• Koorts, hoger dan 38 graden 

Als uw kind / pupil last heeft van deze klachten blijft hij / zij minimaal 7 dagen thuis. 

Hij/zij mag pas weer naar school als hij/zij ook 24 uur geen klachten meer heeft 

gehad. Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven de 38 graden en / 

of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis. Ook dan geldt: als 

iedereen in het huishouden 24 uur geen klachten meer heeft, mag de leerling weer 

naar school. Als iemand in uw huishouden COVID-19 heeft, blijft uw kind ook thuis. 

De leerling moet wachten tot die persoon 24 uur geen klachten heeft. Als dit het 

geval is, blijft uw kind daarna nog 14 dagen extra thuis.  

Krijgt uw kind klachten op school? Wij sturen uw kind /pupil dan naar huis. Broertjes, 

zusjes of leerlingen die in hetzelfde huis wonen worden ook naar huis gestuurd. Pas 

als iedereen 24 uur geen klachten meer heeft, mogen zij weer naar school. Als uw 

kind / pupil ziek is en niet naar school kan komen, belt u de receptie om uw kind 

/pupil ziek te melden. Het nummer van school is: 071 – 751 75 55.  

Wij vragen u vanwege deze richtlijnen niet binnen te komen op school. Wilt u een 

afspraak met de mentor? Wij vragen u dan om dit digitaal te doen. Alleen als het niet 

anders kan, maken wij een afspraak met u op school.  

Wij vragen u uw kind / pupil geen gebruik te laten maken van het openbaar vervoer. 

Leerlingen die minder dan 8 kilometer van school wonen komen lopend of op de fiets 

naar school. Zij kunnen ook met de auto worden gebracht. Ook leerlingen die verder 

dan 8 kilometer van school wonen komen zoveel mogelijk op de fiets naar school. 

Ook zij kunnen met de auto worden gebracht. 

U kunt contact opnemen met de mentor van uw kind / pupil als u vragen heeft. Wij 

hopen alle leerlingen op 3 juni in goede gezondheid weer op school te zien.  

Met vriendelijke groet, 

Mariella van Driel, 

 

Teamleider ISK  


