
 
 
 
 
Harderwijk, 14-1-2021 
 
 
Beste ouders, 
 
We zijn blij dat we de praktijklessen en stages weer verder kunnen opstarten. De afgelopen tijd was 
er noodopvang en gingen de examenleerlingen naar school.  
In de komende periode zijn de theorielessen online, net als daarvoor. Door online les te geven en 
alleen de praktijklessen op school aan te bieden kunnen we de veiligheid waarborgen.  
We hebben de praktijkgroepen, waar mogelijk, gesplitst in kleine groepen zodat we de verplichte 1,5 
meter op Mijnschool kunnen handhaven.   
Door op deze manier te werken, zorgen we voor zoveel mogelijk veiligheid en zo min mogelijk 
beweging.  
 
Het (tijdelijke) praktijkrooster staat niet in Presentis, maar krijgt uw kind van de mentor, die het ook 
met uw kind bespreekt. 
 
Hygiënemaatregelen en regels 
Ondertussen hebben we de Coronamaatregelen aangescherpt. Een nieuwe maatregel is, dat de 
leerlingen nu ook 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden. Dit is een lastige maatregel  
voor de leerlingen, ze zijn dit niet gewend en zullen dit waarschijnlijk moeilijk vinden. Deze regel 
geldt op het plein, in de gangen, in de kantine en in de lokalen. 
Ik zou u willen vragen om hierover met u kind te praten en uit te leggen dat ze hiermee vooral de 
ander beschermen. 

Een aantal regels kent uw kind al. De onderstaande regels zijn voor uw kind belangrijk: 
 

1. Zet je mondkapje op voordat je naar binnengaat 
2. Bij binnenkomst desinfecteer je eerst je handen 
3. In de klas houd je 1,5 meter afstand van andere leerlingen en van de leerkracht 
4. Je maakt voor en na de les je eigen tafel schoon 
5. Op de gangen draag je je mondkapje 
6. In de kantine zit je op 1,5 meter van elkaar. Op het plein houd je 1,5 meter afstand. 
7. Als je het toilet hebt gebruikt, reinig je de bril met de sprayflacon 
8. Je volgt de looproutes (er staan gele pijlen op de grond)  in de school 

 
Je fiets zet je op het plein bij een gele sticker. 
 
Heb je metaal of hout, dan kun je via de zij-ingang naar binnen.  
Heb je groen, dan ga je via de kelderingang naar de les. 
Heb je een andere praktijkles, dan mag je via de hoofdingang. 
 
Online lesmoment 
Het online lesmoment kan nu per week verschillen, omdat uw kind weer voor een deel op school is. 
De mentor houdt uw kind op de hoogte wanneer de online lesmomenten zijn. 
 
 
 



Coachingsgesprek 
Het coachingsgesprek is nu online. Dit betekent dat de mentor uw kind persoonlijk uitnodigt in de 
komende weken om online te praten en na te denken over de doelen voor de komende periode. 
 
Coronaklachten 
Bij Corona in het gezin of coronaverschijnselen bij uw kind, verwachten we dat u contact opneemt 
met de school en de mentor. 
 
Samenwerking 
We willen u hierbij ook bijzonder bedanken voor uw inzet tot nu toe! Het online volgen van de lessen 
is niet voor alle leerlingen even gemakkelijk. Schroom niet om contact op te nemen met de mentor 
als er problemen zijn.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Evert van der Meer 
Directeur Mijnschool 
 
 
 


