
Aan: alle ouder(s)/verzorger(s) en examenleerlingen van het Sint-Janscollege 
 
 
Hoensbroek, 14 januari 2021 
 
 
Betreft: hervatting fysiek onderwijs (2) 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste examenleerlingen,  
 
Gisteravond hebben we u en uw kind geïnformeerd dat we morgen, vrijdag 15 januari, het 
fysieke onderwijs aan onze examenleerlingen zullen hervatten. Via deze brief willen we u als 
ouder, maar ook onze examenleerlingen, voorzien van informatie over de hervatting van de 
lessen. 
 
Lokalenwijziging 
Alle leerlingen hebben inmiddels een aangepast lokalenrooster ontvangen via Zermelo en 
Somtoday, waarbij de lessen plaats zullen vinden in leslokalen waarin de anderhalve meter 
afstand gehandhaafd kan worden.  
 
Graag willen we leerlingen informeren over de gebruikte afkortingen binnen het 
lokalenrooster: 

 Z001 is gymzaal 1. Dit is de gymzaal die het dichtst bij de aula ligt. 
 Z002 is gymzaal 2. Dit is de middelste gymzaal. 
 Z003 is gymzaal 3. Dit is de gymzaal naast het buitensportveld. 
 OLC is het Open Leercentrum 
 AULA is de brugklasaula. 
 OVBOB is de overblijfruimte onderbouw (C000). 
 Daarnaast worden er, voor kleinere lesgroepen, bestaande, grote, leslokalen 

gebruikt. De hiervoor gebruikte afkortingen zijn bekend bij de leerling. 
 

Toegang tot leslokalen Z001, Z002 en Z003 is telkens via de buitendeur. De aula is 
bereikbaar via de trap aan de buitenzijde en de overblijfruimte onderbouw via de 
pauzeplaats. We willen de verkeersstromen van leerlingen dus zoveel mogelijk via de 
buitenlucht laten plaatsvinden. 
 
Aangezien niet alleen leerlingen maar ook docenten moeten verplaatsen kan het voorkomen 
dat lessen enige minuten later starten dan volgens het lesrooster het geval zou zijn. We 
vragen leerlingen om zo snel als mogelijk, maar met behoud van anderhalve meter afstand 
t.o.v. elkaar naar het volgende leslokaal te gaan en daarbij zoveel mogelijk de route via de 
pauzeplaats te gebruiken. 
 
OLC 
Het Open Leercentrum is, met uitzondering van de leerlingen die er het betreffende lesuur 
een ingeroosterde les hebben, gesloten voor leerlingen. Deze sluiting is ook van toepassing 
tijdens pauzes. Leerlingen kunnen ook in een tussenuur dus niet verblijven in het OLC. 
  
 
 



KWT 
De KWT-vaklessen voor de examenklassen vinden deze week geen doorgang. Komende 
week starten deze lessen wel weer. Leerlingen kunnen inschrijven voor KWT tot een half uur 
voor de betreffende KWT-vakles. Daarbij is het aantal uren waarop ingeschreven moet 
worden afhankelijk van de behaalde resultaten van de leerling. Hierbij rekenen we met het 
volgende overzicht: 
● Leerlingen met een cijferlijst waarvan alle gemiddelde eindcijfers hoger dan een 6,0 

zijn, hoeven geen KWT te volgen. 
● Leerlingen met een cijferlijst waarvan alle gemiddelde eindcijferlijst hoger zijn dan 5,5 

één KWT-uur. 
● Leerlingen met een cijferlijst met een, twee of drie verliespunten volgen twee KWT-

uren. 
● Leerlingen met een cijferlijst met vier verliespunten of meer volgen drie KWT-uren.  
 
We stimuleren leerlingen om juist nu deel te nemen aan KWT-vak. Doordat alleen 
examenleerlingen aanwezig zijn bij KWT-vak kunnen er juist onderwerpen besproken 
worden die van toepassing zijn op alleen de examenleerlingen. Het staat leerlingen verder 
vrij om meer uren in te schrijven voor KWT dan bovenstaand minimum aantal.  
 
Pauzeren 
Het aantal zitplaatsen in de overblijfruimte bovenbouw en de overblijfruimte onderbouw, die 
beiden tijdens de pauzes geopend zijn voor onze examenleerlingen, is bepalend voor het 
aantal gebruikers. Wanneer er geen zitplaats is in de overblijfruimte pauzeren leerlingen op 
de pauzeplaats buiten. Het aanwezige meubilair staat op anderhalve meter.  
We vragen leerlingen dringend om niet met stoelen of tafels te schuiven. 

 Voor havoleerlingen staat de overblijfruimte bovenbouw (B000) ter beschikking  
 Vwo-leerlingen kunnen pauzeren in de overblijfruimte onderbouw (A000). 

We vragen leerlingen dringend om, zowel in de overblijfruimte als op de pauzeplaats, 
anderhalve meter afstand te bewaren ten opzichte van elkaar.  
 
Maatregelen 
Leerlingen die binnen pauzeren dragen een mondkapje tot het moment waarop ze een 
zitplaats hebben gevonden. Leerlingen die op de pauzeplaats pauzeren hoeven geen 
mondkapje te dragen zolang ze in de buitenlucht verblijven.  
Verder dragen leerlingen op alle plekken in het schoolgebouw een mondkapje met 
uitzondering van de momenten waarop zij een zitplaats hebben in een leslokaal of de 
overblijfruimte. 
 
In het hele schoolgebouw en op de pauzeplaats geldt dat anderhalve meter afstand houden 
van medeleerlingen en van personeelsleden de norm is.  
We vragen leerlingen dringend om zich aan deze maatregel te houden.  
 
Contact 
Mocht u naar aanleiding van deze brief verdere vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u 
contact opnemen met de heer Y. Heynen. Dit kan telefonisch op 045-5218666 of per mail via 
y.heynen@stichtinglvo.nl.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Drs. F.K.J.T. Erfkemper 
Rector Sint-Janscollege 


