
Q & A 

Heropening Vakcollege Rijnmond 

 

Algemeen 

 

Waarom in de ochtend ‘onderwijs op afstand’ en ’s middags fysieke lessen op school? 

Dit heeft een aantal redenen: 

 ‘Onderwijs op afstand’ is gericht op de theorie en blijft voor het grootste deel in de ochtend 

aangeboden. We zijn een praktijkgerichte school en willen we de praktijk juist in de middag 

aanbieden. We zullen ook in de aankomende week ons uitersten best om een zo goed 

mogelijk online aanbod te kunnen bieden voor de leerlingen.  

 Leerlingen hebben in de enquête aangegeven dat ‘onderwijs op afstand’ zorgt voor ritme 

en regelmaat, dit willen we dan ook als basis vasthouden, zodat we op een verantwoorde 

manier kunnen uitbouwen naar meer fysiek les op school.  

 We willen de vervoersstromen beperken, de meerderheid van de PO scholen in Katwijk 

starten ’s morgens en draaien een continurooster. Wij starten voordat PO scholen eindigen. 

 We willen een opbouw in aantal leerlingen in de school en een opbouw in het aantal uren 

lessen op school. Dit is organisatorisch makkelijker in de middag uit te bouwen dan in de 

ochtend. 

 

Hygiëne en veiligheid - Algemeen 

 

Hoe gaan we om met EHBO binnen heropenen scholen?  

EHBO blijft vanuit de receptie (conciërge) geregeld en krijgen passende voorzorgsmaatregelen.  

 

Hoe omgaan met preventieve maatregelen zoals mondkapjes?  

Leerlingen hebben in de gangen en AVO lessen geen mondkapjes op.  

Op praktijkafdeling kan hier een uitzondering op worden gemaakt (bv Z&W, Techniek en 

koken).  

 

Hoe gaan we om met toiletbezoek van leerlingen op school?  

Zo min mogelijk, zeker in de week van 3 juni en 8 juni. 

 

Wat zijn de GGD/RIVM hygiëne richtlijnen?  

Leerlingen wassen handen bij binnenkomst in het lokaal.  

Aan het einde van de les maken docenten de tafels en rugleuning randen van de stoel schoon.  

In de praktijklokalen zijn er aangepaste regels per werkplek, gereedschap, machines, voedsel, 

hygiëne maatregelen.  

 

Hoe gaan we om met leerlingen die zich niet houden aan de richtlijnen?  

Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor het houden van 1.5 meter afstand. Wij zijn wel 

verantwoordelijk dat leerlingen 1.5 afstand kunnen houden.  



Bij (bewuste!) overtreding van de richtlijnen worden er sancties gesteld.   

 

Hoe worden ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte gebracht? 

Ouders en leerlingen worden op de hoogte gebracht van alle richtlijnen en het aangepaste 

rooster. Dit gebeurt gefaseerd om een overvloed aan informatie in één te voorkomen.  

Woensdag 27-5 worden ouders en leerlingen geïnformeerd over het concept en donderdag 

28-5 volgen de regels en afspraken en de verdeling van de groepen toegestuurd. Daarna 

deze Q en A. 

 

 

Groepsgrootte 

 

Hoeveel dagen/uren naar school?   

Vanaf woensdag 3 juni starten met 1/3 van elke klas naar school voor 1 les van 50 minuten. 

Vanaf maandag 8 juni om de dag naar school voor 1 les (klas 1 en 2) en 2 lessen (klas 3). 

Vanaf maandag 15 juni om de dag naar school voor 3 lesuren (klas 1,2 en 3). Omdat de focus 

in de onderbouw ligt op praktijk en we beperkt ruimte hebben voor elke klas, zal de hoeveelheid 

les het 7e en 8e uur beperkt zijn. Dit hopen wij zo snel mogelijk te kunnen uitbreiden.  

 

Hoe groot is een groep? 

Elke lesgroep (klas) wordt vanaf 8 juni gehalveerd. 

Concreet betekent dit dat er 6 groepen van 13 of 14 leerlingen overblijven. Zij worden ingedeeld 

in de meest ruime lokalen (hierin staan 14 of meer tafels op 1,5 meter afstand van elkaar). 

De andere 17 groepen houden tussen de 7 en 12 leerlingen over. Deze groepen worden in de 

andere lokalen ingedeeld (hierin staan altijd voldoende tafels op 1,5 meter afstand van elkaar). 

 

 

In de leslokalen 

 

Wat doen we aan hygiëne in de klas? 

Leerlingen wassen na binnenkomst in het lokaal hun handen. 

Aan het einde van de les maakt de docent de tafels en rugleuning van de stoelen schoon.  

 

Hoe om te gaan met gereedschap en machines? 

Werkplekken, machines en gereedschappen in de praktijklokalen worden na gebruik 

schoongemaakt door de leerling onder toezicht van een docent. 

 

Indeling in het lokaal? 

Mentoren spreken met hun leerlingen vaste zit/werkplekken af.  

(Vak) docenten dragen zelf verantwoordelijkheid voor het inrichten van de werkplekken en 

lokalen. Alle lokalen hebben een standaard indeling gekregen waar 1.5 meter is gewaarborgd. 

De werkplekken op de praktijkafdelingen worden ingericht door de praktijkdocenten.   

 

 

 



Op de gang en in de pauze 

 

Welke ingang moet worden gebruikt? 

Op de plattegrond staat vermeld, welke ingang voor welk lokaal gebruikt moet worden en 

welke looproutes er zijn in de school. 

 

Is er een pauze voor leerlingen? 

Vanwege de korte tijdsblokken wordt er op school niet gegeten en gedronken door leerlingen, 

m.u.v. leerlingen die gebruik maken van de noodopvang. Zij zitten bepaalde dagen langer op 

school. De kantine en aula blijft gesloten.  

 

Wisselen leerlingen van lokaal? 

Leerlingen blijven zoveel mogelijk in hetzelfde lokaal gedurende verschillende lessen, de 

docenten wisselen. Sommige vakken vereisen een praktijklokaal waarbij de leerlingen zullen 

wisselen, dit kan leiden tot meer leerlingenstromen in de gangen en extra schoonmaken en 

handen wassen. 

 

Wat doen de leerlingen met jassen en petten? 

De lockers worden niet gebruikt. Jassen blijven aan tot in het lokaal en worden aan de stoel 

gehangen. Petten gaan bij binnenkomst af en gaan in de tas. Eventueel kan de mentor 

bijvoorbeeld boeken uit een locker halen voor de leerling.  

 

Wat zijn de afspraken over toiletgebruik? 

We maken zo min mogelijk gebruik van de toiletten, zeker in week 0 en week 1, waar het om 1 

hooguit 2 lesuren gaat. 

Op de plattegrond staat aangegeven welke toiletten gebruikt worden bij welk lokaal. 

 

 

Bij aankomst en vertrek 

 

Komen de leerlingen zelf de school in? 

In de 0-week worden de leerlingen door hun mentor bij de betreffende ingang opgehaald.  

De andere weken staan een of meerdere personeelsleden bij de ingangen om de 

leerlingenstroom te begeleiden en toe te zien dat de 1,5 meter afstand in acht wordt genomen. 

Bij de ingang van iedere school staat de 1,5 meter regel op een bord/poster.  

 

 

Vervoer 

 

Hoe komen de leerlingen naar school? 

Leerlingen woonachtig binnen een straal van 8 kilometer van de school wordt uitdrukkelijk 

verzocht om geen gebruik te maken van het OV en zoveel mogelijk op de fiets te komen dan 

wel zich te laten brengen en halen door een ouder/verzorger. 



Leerlingen woonachtig buiten een straal van 8 kilometer van de school worden tevens 

opgeroepen om zoveel mogelijk van de fiets of het halen/brengen door een ouder/verzorger 

gebruik te maken.  

 

Mijn kind woont meer dan 8 kilometer van school en kan niet op de fiets komen en kan niet 

worden gebracht/gehaald? 

Geef dit aan bij de mentor, we zullen gezamenlijk aan een oplossing werken.  

 

Hoeveel tijd is er beschikbaar om tussen de middag te lunchen en te reizen naar school? 

Onderwijs op afstand is om 12.10 uur afgerond (of eerder volgens rooster). Leerlingen worden 

vanaf 13.00 uur verwacht op school. Er is dan 50 minuten om te lunchen en te reizen. 

Wanneer dit door een grote reisafstand (8 km of meer, op de fiets) niet mogelijk is krijgen 

leerlingen toestemming de laatste les op afstand eerder te verlaten. Dit gaat dan wel in overleg 

met mentor en betreffende docent. Nog even de tijden op een rij: 

Klas 1: 13:00 uur aanwezig bij de juiste ingang. 

Klas 2: 13:10 uur aanwezig bij de juiste ingang. 

Klas 3: 13:20 uur aanwezig bij de juiste ingang. 

 

Klachten en ziekte 

 

Mijn kind behoort tot de risico groep en nu? 

Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit 

is de beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school. Zij volgen dan onderwijs op 

afstand. 

 

Gezinsleden behoren tot de risico groep en nu? 

Leerlingen van wie gezinsleden tot de risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van fysiek 

onderwijs. Dit is de beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school. Zij kunnen 

dan wel onderwijs op afstand volgen. 

 

Ik wil mijn kind niet naar school sturen voor fysieke lessen? 

Uw kind is leerplichtig en wordt op school verwacht. Wanneer leerlingen niet op school 

verschijnen zullen wij dit wel registreren, maar niet sanctioneren. Er dient contact opgenomen 

te worden met school om uw kind als absent (let op: niet ziek) te melden. We kunnen dan ook 

in gesprek om samen tot een oplossing te komen. 

 

Mijn kind heeft Corona gerelateerde klachten? 

Conform richtlijn RIVM: Wanneer uw kind (koorts, neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk 

ademen/benauwdheid) wordt school middels de gebruikelijke ziekmeldprocedure geïnformeerd.   

 

Gedurende de les ontwikkelt uw kind Corona gerelateerde klachten. 

Conform richtlijn RIVM: Wanneer uw kind (koorts, neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk 

ademen/benauwdheid) heeft, wordt er contact met u opgenomen en komt uw kind naar huis.  

Eventuele broers of zussen die bij ons op school zijn worden bij koorts en/of 

benauwdheidsklachten ook naar huis gestuurd. 



Mijn kind is positief getest op Corona, wat nu? 

Neem direct contact op met school, u kunt hiervoor tijdens schooltijd het algemene nummer 

voor gebruiken, buiten schooltijd om graag middels een email naar: 

e.hazenoot@vakcollegerijnmond.nl. Overige maatregelen conform advies GGD. 

 

Een gezinslid is positief getest op Corona, wat nu? 

Neem direct contact op met school, u kunt hiervoor tijdens schooltijd het algemene nummer 

voor gebruiken, buiten schooltijd om graag middels een email naar: 

e.hazenoot@vakcollegerijnmond.nl. Overige maatregelen conform advies GGD. 

 

Word ik als ouder geïnformeerd als er op school bij een leerling of medewerker Corona 

wordt vastgesteld? 

Ja, wij zullen alle ouders en leerlingen informeren. Er wordt onderscheid gemaakt in leerlingen 

die doordat ze in dezelfde ruimte zijn geweest verhoogd risico hebben en de overige leerlingen.  

 

 

Onderwijsprogramma en afstandsonderwijs 

 

Hoe wordt de vakinhoudelijke ontwikkeling van leerlingen gemonitord?  

Aan de start van het nieuwe schooljaar zal er Cito VAS worden afgenomen voor huidige 

leerlingen van leerjaar 1 (dan toets 1 voor klas 2) en 3 (dan toets 3 voor klas 4).  

Bij de huidige leerlingen van klas 3 is en wordt er ook SE (2 en 3) afgenomen.  

Er is voor de huidige leerlingen van klas 2 een aangepaste determinatie en voor de huidige 

leerlingen van klas 1 een aangepaste overgangsregeling. Deze wordt later gecommuniceerd. 

 

Wat is de inhoud van het onderwijs? 

Het uitgangspunt is in eerste instantie een pedagogische aanpak. Leerlingen maken een start 

met het weer naar school gaan, de situatie is voorlopig niet zoals deze was. Dit zal vragen 

oproepen en wellicht ook tot onzekerheid leiden bij leerlingen. De pedagogische prioriteit is 

groot. De leerlingen en docenten moeten het openen van de school als positief kunnen ervaren. 

In de weken die volgen zal voor leerjaar 1 en 2 in de middag de focus op praktische vakken zijn 

en voor leerjaar 3 de focus op de afronding van onderdelen uit het PTA. 

 

 

Onderwijs – ondersteuning 

 

Op welke manier zal de onderwijs ondersteuning worden aangepast? 

Indien uw kind voor extra onderwijs ondersteuning in aanmerking komt zal dit waar mogelijk 

op afstand worden vormgegeven. Indien ondersteuning alleen mogelijk is binnen 1,5 meter 

afstand dan op die manier worden aangeboden. 

Vragen over extra ondersteuning lopen eerst via de mentor. 
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Praktische vakken 

 

Wat voor er gedaan met de LO lessen? 

Vanaf 1 juni is er besloten door het kabinet dat contactsporten onder jongeren weer zijn 

toegestaan. Op dit moment zijn er vanaf 3 juni nog geen LO-lessen gepland. Wij onderzoeken 

de mogelijkheden om dit alsnog op te starten en toe te voegen aan het rooster (7e en 8e uur). 

 

Welke regels gelden er in de praktijklokalen wat betreft hygiëne en afstand? 

In de lokalen zijn voor wat betreft het schoonmaken van de werkplek, machines en/of 

gereedschap duidelijke instructies. Praktisch onderwijs wat niet binnen 1,5 meter afstand 

zonder extra beschermingsmiddelen kan worden aangeboden zal niet worden aangeboden. 

 

Overige vragen 

 

Hoe gaat de school om met schoolverzuim/te laat?  

Uw kind wordt wel geregistreerd in SOM, er wordt tot op heden niet gesanctioneerd 

(bron: DUO). Dit geldt voor de momenten dat leerlingen fysiek les hebben op 

school. Mocht dit gewijzigd worden, zullen wij deze wijzigingen uiteraard ook 

doorvoeren.  

 

Hoe gaan we om met noodopvang van kinderen van ouders werkzaam in de 

cruciale beroepen?  

Noodopvang houden we in stand voor risicoleerlingen en leerlingen die extra 

ondersteuning nodig hebben op maandag, dinsdag en donderdag van 08:30 tot 

minimaal 11:00 uur.  

  

Hoe gaan we om met airco binnen de school?  

We werken volgens de richtlijnen van het RIVM. We zullen maximaal ventileren en 

minimaal lucht verplaatsen.  

 


