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Beste leerlingen, ouders en medewerkers, 

 

(Om iedereen zo volledig mogelijk te informeren herhalen wij soms mededelingen. Daar staat dan “geen 

verandering” achter.) 

 

Algemeen (nieuw) 

Deze week starten wij weer gedeeltelijk op. Hieronder treffen jullie nieuwe werkwijze aan vanaf 

donderdag 4 maart 2021. 

In de bijlage leggen we ook de overwegingen uit waarom wij niet voor de andere varianten hebben 

gekozen. 

Tot slot: 

Ons bereikten vanuit Bilthoven/De Bilt berichten dat er daar besmettingen zijn geconstateerd onder 

jongeren die in de vakantie een feestje hebben bijgewoond. Mocht je als leerling bij een feestje geweest 

zijn de afgelopen week, blijf dan thuis! Op deze manier voorkomen wij besmettingen in de school. 
 
Onderwijs op De Breul vanaf donderdag 4 maart 2021 (nieuw) 

 

Onderwijs minimaal 1 dag per week op school, op 1,5 meter 

Op 23 februari jl. hebben we te horen gekregen dat we gelukkig weer voorzichtig kunnen opstarten met 

onderwijs op school. Zoals we al hadden aangekondigd, hebben we een paar dagen nodig om alles goed 

en veilig te organiseren.  

 

De gekozen variant: leerlingen in vaste groepen 1 à 2 dagen naar school 

We hebben ervoor gekozen de klassen in drie groepen van maximaal 10 leerlingen te verdelen. Deze 

groepen komen om de beurt een hele dag naar school en hebben dan in het lokaal les van hun eigen 

docent volgens het bestaande rooster.   

De groep van 10 leerlingen is een eigen “bubbel.” Als er een leerling besmet raakt, hoeven alleen die 10 

leerlingen in quarantaine (en eventueel intensieve contacten buiten de bubbel). Leerlingen zijn dan twee 

weken, 2 dagen op school en 1 week, 1 dag (zie schema verderop in deze tekst).  

In deze variant kunnen we ook makkelijk uitbreiden als dat in de loop van het voorjaar mogelijk wordt.  

 

Hieronder kunt u lezen hoe we de gekozen variant gaan organiseren: 

• De leerling volgt een aantal hele dagen thuis online les en ook hele dagen live op school; 

• De onderbouw-klassen worden door de coaches in een A, een B en een C groep verdeeld, in overleg 

met de leerlingen; 

• De bovenbouw-klassen worden voor een evenwichtige groepsverdeling door de roosterautomaat in 

groepen verdeeld. Dit rooster kunnen leerlingen raadplegen vanaf maandag 8 maart in de Zermelo 

app; 

• Instructie voor de Zermelo app is te vinden op onze helpdesk;  

• Op donderdag 4 maart komt groep A, op vrijdag 5 maart groep B en maandag 8 maart groep C etc.; 

• De leerling hoort van de coach in welke groep hij/zij zit. 

 

De leerlingen komen dus volgens onderstaand schema op school: 

 

 Week 1: 1 maart Week 2: 8 maart Week 3: 15 maart 

maandag  C B 

dinsdag  A C 

         Update corona 
               voor  

               ouders, leerlingen en medewerkers 

Woensdag 

3 maart 2021 

https://debreul.sharepoint.com/sites/helpdesk
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woensdag  B A 

donderdag A C B 

vrijdag B A C  
 

LET OP:  

1. De regeling voor de examenleerlingen blijft vooralsnog ongewijzigd, zij houden in overleg met hun 

docenten zelf regie op welke lessen ze intekenen op school.  

2. De rotondeleerlingen worden ook ingedeeld in een groep met hun klas en kunnen zo lessen volgen. Op 

andere momenten is er opvang in rotondelokaal 

3.De groep kwetsbare leerlingen wordt ook ingedeeld in een groep met hun klas en volgen zo de lessen. 

Op de online dagen kunnen zij terecht in de mediatheek en lokaal 135. 

 

Praktische aandachtspunten 

We hebben het zo georganiseerd dat iedereen zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand kan houden. 

Uiteraard zit daar een hele grote eigen verantwoordelijkheid in. Met name voor de leerlingen in de wissel- 

en pauzemomenten. We doen een beroep op deze verantwoordelijkheid bij alle leerlingen en 

medewerkers. Houd overal 1,5 meter afstand, voor jezelf, voor de ander en voor je naasten! 

 

Rooster 

We geven volgens het normale rooster les. Leerlingen verplaatsen van lokaal, docenten blijven in het 

lokaal (een docent kan eventueel eerder lokaal verlaten om drukte te vermijden). 

 

Coachtijd 

Volgens rooster, maar alleen met de leerlingen die op school zijn.  

 

Pauzes leerlingen 

We stimuleren dat er zoveel mogelijk buiten gepauzeerd wordt. 

 

Binnen verdelen we de pauzeruimtes onder de jaarlagen: 

• Centrale Ruimte boven: klas 1 en 2 

• Centrale Ruimte beneden: klas 3 en 4 

• Entree bij de kluisjes: klas 5 en 6 

• Kantine: is alleen open om op 1,5 meter een broodje halen, de rest van de kantine is afgesloten. 

 

Opvang van afwezige docenten 

Als docent wel online les kan geven: les volgen in mediatheek of lokaal 135 

Als docent geen les kan geven: in aangewezen pauzeruimte verblijven, maar liever buiten 

 

Onderbouwgroepen door coach ingedeeld  

De 2 coaches delen de klas in drie groepen in, in overleg met de leerlingen. 

 

Bovenbouwgroepen ingedeeld door het rooster 

Mavo-3, havo-4, vwo-4 en vwo-5 klassen worden verdeeld door het rooster. Op deze manier zijn ook de 

clusters met maximaal 10 leerlingen. Voor donderdag 4 maart (groep A) en vrijdag 5 maart (groep B) 

hoort de leerling van de coach in welke groep hij/zij zit.  

Vanaf maandag 8 maart (groep C) kunnen de leerlingen van deze klassen dat zien in de Zermelo app. 

 

Examenklassen blijven vooralsnog op eigen regie en in overleg met docent en de coach inschrijven voor 

de lessen die ze op school willen volgen 

 

Hygiënemaatregelen 

• Mondkapjesbeleid blijft ongewijzigd: zitten af, staan/lopen op.  

• Staand eten (en zonder mondkapje) mag in de aangewezen pauzeruimtes. 

• Ontsmet de handen bij binnenkomst van de school en in het lokaal en maak de tafel in het lokaal 

schoon. 
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Didactisch model 

Deze blijft ongewijzigd, live les in het lokaal en streamen naar leerlingen thuis.  

 

• Gezamenlijk starten in lokaal en thuis; 

• 10 minuten instructie/uitleg; 

• Dan 30 min verwerkingsopdracht (leerlingen thuis zelfstandig aan de slag); 

• In het lokaal aandacht van docent voor leerlingen tijdens verwerkingsopdracht;  

• De laatste 10 min gezamenlijk lesdoelen checken en afsluiten (zie kwaliteitskaart (link) leerling). 

 

Lichamelijke opvoeding en kunstvakken 

• LO (spel) wordt gegeven in de A, B of C groepen, het omkleden is niet mogelijk. 

• De kunstvakken worden gegeven in de A, B of C groepen. 

 

Fietsen en entree 

De fietsen worden op de normale plekken geparkeerd. Alle gebruikelijk entrees zijn open. Kom binnen 

met mondkapje en ontsmet je handen. 

 

Positief getest (nieuw) 

Na de voorjaarsvakantie geen positief geteste leerling en geen positief geteste medewerkers. 

 

Ziek geworden (geen verandering) 

Mocht een leerling ziek zijn geworden en er is een verdenking van corona dan verzoeken wij de ouders 

dit te melden aan de coach van de leerling en ook aan mevrouw Willy Traa (w.traa@de-breul.nl). 

Is een leerling ‘gewoon’ ziek, dan kunnen de ouders op de gebruikelijke wijze ziek melden, telefonisch  

’s morgens vanaf 8.00 uur naar 030-6915604.  

 

Beslisboom (geen verandering) 

De beslisboom van 14 oktober 2020 gebruiken we nog wel, maar er is wel een wijziging met betrekking 

tot het testen. 

 

School bereikbaar? (geen verandering) 

De school is telefonisch bereikbaar tussen 8.00 uur en 16.30 uur. Wij hopen dat vragen van ouders vooral 

per mail gesteld gaan worden. De teamleiders en afdelingsmanagers zijn per mail bereikbaar.  

 

School open? (geen verandering) 

De school is open van 8.00 uur tot 17.30 uur maar de toegang is beperkt tot het eigen personeel en 

leerlingen die op school moeten zijn. Wij vragen de leerlingen om na schooltijd direct naar huis te gaan. 

 

Volgende bericht? 

Het volgende bericht is op donderdag 11 maart 2021. Indien nodig melden wij ons eerder. 

Voor leerlingen (en ouders) stuur ik ook updates via Instagram: @rectordebreul. 

 

Namens de schoolleiding, 

 

Blijf gezond! 

 

Ferry Brokers, rector/bestuurder

 

https://www.de-breul.nl/downloads/kwaliteitskaart-leerlingen-vanaf-4-maart-2021/
mailto:w.traa@de-breul.nl

