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Informatie over het onderwijs vanaf 2 juni 2020 
 
Apeldoorn, 27 mei 2020 
 
Beste ouder/verzorger, 
 

Met deze uitgebreide brief informeren wij u over hoe Sprengeloo omgaat met de door het 
kabinet afgekondigde maatregelen op 19 mei en de opening van Sprengeloo op 2 juni. We 
vinden het heel fijn dat we eindelijk de leerlingen weer meer op school kunnen ontmoeten.  
 

Weer veilig naar school 
De maatregelen rondom corona zijn door het kabinet versoepeld. De VO-scholen gaan op 2 juni weer 
open. We moeten ons echter wel houden aan de maatregelen die door het RIVM zijn opgesteld. Dit 
betekent dat Sprengeloo een deel van haar lessen kan verzorgen op school en een deel van haar lessen 
blijft verzorgen op afstand. Tegelijkertijd beseffen we dat terugkeer naar school risico’s en praktische 
problemen met zich meebrengt. Daarom hebben we de afgelopen weken nagedacht over hoe we dit gaan 
doen en een protocol met gedragsregels voor leerlingen opgesteld. We zijn hierbij steeds uitgegaan van 
de veiligheid voor leerlingen en medewerkers van de school.  
De lessen die Sprengeloo aanbiedt op school, en de lessen op afstand, zijn verplichte lessen voor de 
leerling.  
 

Uitgangspunt is dat alle leerlingen naar school komen, maar er zijn een paar uitzonderingen: 

 Als de leerling of gezinsleden in de risicogroep vallen en de leerling daardoor niet de lessen op school 
kan volgen, dan vragen wij u om schriftelijk een verzoek in te dienen bij de verzuimcoördinator om 
thuis te mogen blijven. U kunt dit mailen naar verzuim@sprengeloo.nl  

 Heeft de leerling verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte 
hoest of verhoging tot 38 graden Celsius of koorts boven de 38 graden Celsius, dan blijft de leerling 
thuis, ziekt uit en meldt zich af bij de verzuimcoördinator.  

 Heeft de leerling of docent hooikoorts, dan mogen zij op school komen. Wilt u aangeven bij de mentor 
dat uw kind hooikoorts heeft? 

 Zie ook https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-
tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen 

 
De organisatie is zo aangepast dat we fysiek contact vermijden en 1,5 meter afstand van elkaar kunnen 
houden. We hebben dat gedaan door: 

 looproutes in kleuren aan te brengen 

 hygiëne-maatregelen te nemen 

 leerjaren gescheiden in het gebouw te ontvangen 

 in de inrichting van de lokalen en door korte lesmomenten op school  

 de lestijden in magister zijn aangepast 

 er zijn geen pauzes in de aula of op het plein 

 als leerlingen wel tussendoor moeten lunchen dan is daarvoor gelegenheid in de les  

 wij vragen de leerlingen op tijd, maar niet veel te vroeg op school te komen om samenscholing te 
voorkomen 

 Ook na de lessen verwachten we dat de leerlingen direct naar huis gaan en niet blijven hangen. 
 

De schoolafspraken en regels vindt u in een aparte bijlage bij deze brief, net als de plattegrond met de 
aanrijroute voor de leerlingen per leerjaar. 
 

Nieuw lesrooster  
Voor de weken na 1 juni is er een nieuw lestroostergemaakt dat geldt tot aan de zomervakantie.  
Per leerjaar hebben we hierbij verschillende accenten gelegd. We maken bewust ruimte en aandacht voor 
hoe het eenieder vergaan is en vergaat in deze bijzondere en voor sommigen emotionele of angstige 
periode.  
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Ook gebruiken we de komende tijd om te achterhalen welke onderdelen van het lesprogramma niet 
gerealiseerd zijn, zodat deze in de laatste weken en het komend schooljaar ‘gerepareerd’ kunnen worden.  
 

Het rooster van elke klas bestaat uit 3 delen: 

 lessen op school; voor elk leerjaar zijn dat verschillende lessen 

 lessen thuis met behulp van Edu-teams (net als nu) 

 keuzewerktijd-uren op school (KWT) 
 

Leerlingen kunnen intekenen op deze keuzewerktijd-uren in Magister als zij aanvullende hulp nodig 
hebben voor een bepaald vak. Ook docenten kunnen leerlingen in deze KWT-uren vragen om op school te 
komen. Maatwerk dus. Ieder algemeen vak heeft zijn eigen unieke moment voor KWT. In het rooster staat 
bijvoorbeeld EN-k voor keuzewerktijd Engels. Voor het intekenen op de KWT-uren wordt een handleiding 
geschreven en een filmpje gemaakt. Deze kunt u vinden vanaf maandag 1 juni op onze website bij het 
nieuwsitem over corona https://www.sprengeloo.nl/officiele-berichtgeving-omtrent-coronavirus/ 
 

Het nieuwe rooster wordt vandaag gepubliceerd in Magister. 
 
De contactmomenten op school zijn in halve klassen van maximaal 12 leerlingen in de gewone lokalen.  
De mentorles en studieles worden in hele groepen gegeven in de gymzalen; lessen beroepsgericht vak in 
de praktijkruimtes en de sportlessen op het AGOVV-terrein. De kleedkamers zijn daar gesloten. De sport-
sectie communiceert naar de leerlingen over deze lessen. 
 

De mentoren van leerjaar 1 en 2 hebben een klassenindeling gemaakt. Het kan zijn dat de leerling niet bij 
een vriend of vriendin in de groep zit. Omdat deze periode organisatorisch veel van ons vraagt, kunnen 
wij hier helaas geen uitzonderingen op maken.  
Alle werkdagen zijn verplichte schooldagen waarop de leerling beschikbaar moet zijn voor lessen. Ook als 
er nu niets in het lesrooster staat voor een bepaalde dag. Deze momenten worden gebruikt voor PTA-
werk, het beroepsgerichte vak, etc. Houd hier dus rekening mee met eventuele bijbaantjes! 
 

Voor leerjaar 3 komt er in de laatste lesweek een toetsweek om PTA-toetsen voor het schoolexamen af te 
nemen. De cijfers zullen niet meetellen voor de overgang, maar wel voor het schoolexamen. Voor leerjaar 
1 en 2 overwegen we een toetsweek in de laatste lesweek om de voortgang in kennis en vaardigheden te 
meten. Ook deze cijfers zullen niet meewegen voor de overgang. Hierover zullen we u uiteraard op tijd 
informeren. 
Hieronder staat per leerjaar welke insteek en inhoud we hebben gekozen. 
 

Leerjaar 1  
Voor leerjaar 1 is de insteek voor de fysieke lessen op school: de sociaal-emotionele component en 
dingen doen! De lessen op school zijn de mentorles, studieles, expressievakken en S&B. De andere lessen 
vinden in Edu-teams thuis plaats, aangevuld met de keuzewerktijd-uren op school. De leerlingen komen 
op twee momenten in de week op school.  
 

Leerjaar 2 
Voor leerjaar 2 ligt de nadruk op het voorbereiden op volgend schooljaar. De vakken Nederlands, 
wiskunde en Engels zijn op school. De overige lessen zijn in Edu-teams, aangevuld met de keuzewerktijd-
uren op school. Daarnaast zijn op school PPO (in het profiel van de keuze), mentorles en S&B geroosterd. 
De leerlingen komen op twee momenten in de week op school. 
 

Leerjaar 3  
Voor leerjaar 3 richten we ons op het examenprogramma. De beroepsgerichte vakken*), S&B en de 
mentorles zijn op één dag geroosterd op school. De overige vier dagen zijn de andere lessen in Edu-teams 
gepland, aangevuld met de keuzewerktijd-uren op school. De keuzewerktijd overlapt elkaar echter in 
leerjaar 3 op verschillende momenten, leerlingen kiezen waar ze aan willen deelnemen. Daarnaast zijn er 
vaste momenten gepland waarop leerlingen PTA-toetsen moeten inhalen die ze gemist hebben.  
 

*) De leerlingen van zorg en welzijn hebben praktijkles op uitnodiging, omdat hun lesprogramma volledig 
digitaal wordt afgesloten. 
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Contact vooraf met de mentor 
Op donderdag 28 of vrijdag 29 mei is er een Edu-teamles gepland door de mentor met zijn mentor-
leerlingen. Tijdens deze les wordt doorgesproken en uitgelegd welk gedrag er van de leerling wordt 
verwacht tijdens het onderwijs op school, of op afstand thuis vanaf 2 juni. 
 

Vervoer naar school 
De leerlingen komen in principe lopend of met de fiets naar school, of worden gebracht door ouders/ 
verzorgers. Leerlingen wordt gevraagd géén gebruik te maken van het openbaar vervoer. Woont de 
leerling in een straal van meer dan 8 kilometer van school en is er echt geen fiets of ander vervoer 
beschikbaar, dan geeft u dit door aan de mentor.  
 

Overgangsregeling  
De overgangsbeslissing kan in deze coronatijd niet genomen worden zoals in andere schooljaren. 
Uitgangspunt is dat de leerling succesvol en kansrijk is in het volgende leerjaar. De overgangsbeslissing 
moet ons inzien recht doen aan de prestaties, inzet en de mogelijkheden van de leerling. Deze overgangs-
afweging maken we vanuit ons professionele oogpunt. We bespreken dit met ouders en leerlingen.  
 

De volgende principes gelden bij het nemen van de overgangsbeslissing: 
- Uitgangspunt is het cijferbeeld t/m 16 maart 2020. We kijken ook naar het functioneren van de 

leerling in de coronatijd met betrekking tot het aangeboden onderwijs. 
- Door de school wordt voor de leerling een overgangsadvies opgesteld en besproken met ouders/ 

verzorgers. 
- Het beeld dat Sprengeloo heeft van de leerling op grond van de inzet en prestaties uit eerdere 

leerjaren, kan meegewogen worden bij de overgangsbeslissing. 
- Leerlingen (en/of ouders) die het niet eens zijn met de overgangsbeslissing kunnen revisie aanvragen 

bij de schoolleiding.  
 

Deze verandering t.a.v. de overgangsbeslissing is goedgekeurd door de medezeggenschapsraad op  
27 mei 2020. 
 

Ten slotte 
We kijken ernaar uit de leerlingen weer te zien en te spreken, maar het is ook spannend hoe het zal gaan 
omdat we ons allemaal in een nieuwe situatie bevinden die we nog niet eerder hebben meegemaakt. 
Toch kijken we met vertrouwen vooruit. We zijn blij met de feedback die u ons de afgelopen tijd hebt 
gegeven en hopen en verwachten dat de samenwerking tussen school en u in de komende periode net zo 
goed zal blijven.  
 

Alle communicatie van de afgelopen tijd kunt u vinden op onze website:  

 https://www.sprengeloo.nl/officiele-berichtgeving-omtrent-coronavirus/ 

 Sprengeloo draait doorrrrrr heeft een speciaal filmpje gemaakt voor de opening op 2 juni. Dit kunt u 
vinden op https://www.youtube.com/watch?v=fvnXwha6eLI 

 De NOS heeft ook een filmpje gemaakt: https://nos.nl/artikel/2333320-met-deze-maatregelen-
kunnen-middelbare-scholieren-straks-weer-naar-school.html 
 

Voor vragen en/of opmerkingen verwijzen we u naar de mentor van uw kind.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
de schoolleiding van Sprengeloo 


