
 

 

Donderdag 27 augustus 2020 

Betreft: start schooljaar 

 

Beste leerlingen en ouders,  

Na een warme zomer gaat het schooljaar weer beginnen. We zijn afgelopen schooljaar 

geëindigd met in de ochtenden online-lessen en één middag per week in school aan de slag 

met lesstof. Nu mogen alle leerlingen weer tegelijkertijd naar school. Fijn! We kijken daar 

echt naar uit en jullie hopelijk ook. 

Ondertussen zijn er iedere dag nieuwe berichten over de Coronasituatie. Er is nog geen 

vaccin tegen het virus en het verloop van het aantal besmettingen is grillig. Het kabinet heeft 

er wederom op aangedrongen dat we ons goed houden aan de 1,5 meter afstand ten 

opzichte van de volwassenen en alle hygiënemaatregelen. Dit betekent dat we een beroep 

doen op alle leerlingen om de richtlijnen van de overheid op te volgen. 

Als je deze week terugkomt van vakantie in een gebied dat nu oranje/rood is, laat je ouders 

dan aan de mentor en verzuim (verzuim@amadeuslyceum.nl) doorgeven dat je tien dagen in 

quarantaine gaat. Bij deze verplichte thuisquarantaine van een leerling wordt geen melding 

gedaan bij leerplicht. Ook bij koorts, benauwdheid, verkoudheidsverschijnselen enzovoorts 

geldt nog steeds de richtlijn dat je thuisblijft. In dat geval melden je ouders jou af via 

Magister.  

Het programma voor de startdagen die op 2 september beginnen, ontvangen jullie in een 

aparte brief. Zoals voor de zomer al door de overheid is aangegeven, mogen de leerlingen 

weer op alle dagen naar school. Wel moet er 1,5 meter afstand worden gehouden tot 

volwassenen. Op dit moment hebben we een aantal collega’s die behoren tot de risicogroep 

en om die reden nog niet op school hun werk kunnen doen. Om goed onderwijs te kunnen 

verzorgen voor alle leerlingen, hebben we ook de experts en andere medewerkers hard 

nodig. Om die reden is de 1,5 meter maatregel voor ons onderwijs van groot belang. 

De laatste weken vindt er regelmatig discussie plaats over de omstandigheden waarin 

leerlingen weer naar school kunnen. Wij volgen de richtlijnen van het RIVM. Op die manier 

hanteren we een duidelijke lijn die niet afhankelijk is van alle (soms tegenstrijdige) meningen 

die we horen op radio, tv en sociale media. Aanvullend hebben de rectoren en het bestuur 

van de Willibrord Stichting in samenspraak met de gemeenschappelijke MR (GMR) een 

aanvullende afspraak gemaakt over het gebruik van mondkapjes. Daarmee wordt vooral een 

beroep gedaan op de gezamenlijke verantwoordelijkheid in deze kwestie.  

Los van deze richtlijnen van het RIVM en de aanvullende maatregel van de Stichting, is 

voorafgaand aan de zomervakantie met instemming van de medezeggenschapsraad een 

wijziging (pilotvorm) in de lestijden vastgesteld die het aantal loopbewegingen binnen de 

school terugdringt.  

Wat betekent dit alles voor de situatie op het Amadeus Lyceum?  

Lestijden 

We starten het schooljaar met aangepaste lestijden. De lessentabel is ongewijzigd, dus alle 

vakken komen net zo vaak als anders op het rooster voor. De lengte van de lesblokken is 
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echter aangepast. Er staan in het rooster meer dan voorgaande schooljaren langere 

leereenheden (80 minuten). Dat doen we om het aantal wisselmomenten (en dus het aantal 

loopbewegingen in de school) op een dag zo laag mogelijk te laten zijn. Daarnaast zijn er 

lesblokken van 40 minuten die zo veel mogelijk in de serre zijn geroosterd. 

Na de herfstvakantie worden de roosters onder voorbehoud aangevuld met flexblokken. Dat 

zijn blokken van 40 minuten die aan het begin of einde van de dag worden geplaatst en 

bedoeld zijn voor extra begeleiding of verdieping. Niet alle leerlingen zullen aan elk van deze 

blokken gaan deelnemen. Hoe dat gaat werken wordt ruim van tevoren duidelijk gemaakt. 

Zie verder het schema met de lestijden waarmee we dit schooljaar zullen starten. 

Mondkapjes 

Zoals ook in de brief van het bestuur is te lezen, willen we jullie medewerking vragen bij het 

uitvoeren van de 1,5 metermaatregel. Wat landelijk is opgemerkt, is dat zowel volwassenen 

als jongeren met regelmaat vergeten dat die 1,5 meter belangrijk is bij het voorkomen van 

nieuwe besmettingen. Ook is inmiddels bekend dat jongeren met Corona niet de symptomen 

hoeven te vertonen die bij oudere mensen wel gaan optreden, waardoor het vaak onduidelijk 

is of er besmettingsgevaar is. 

Ons gebouw en de hierboven beschreven nieuwe lestijden gaan hopelijk al helpen, doordat 

er minder bewegingen in het gebouw zullen zijn, iets wat we straks in de praktijk zullen gaan 

ervaren. De gangen in het gebouw zijn echter niet zo breed en we kunnen het niet 

voorkomen dát er bewogen gaat worden. 

Wat we van alle medewerkers en jullie (leerlingen en daarmee ook ouders) willen vragen, is 

om bij het bewegen binnen het schoolgebouw een mondkapje te dragen. Of een mondkapje 

besmettingen tegengaat of niet is niet bekend. Voor beiden geldt geen bewijs. De 1,5 meter 

afstand helpt echter wel en het opzetten van een mondkapje leidt bij zowel volwassenen als 

jongeren vaak tot een “o ja, ik was het even vergeten”-reactie en maakt dat we allemaal weer 

weten dat die 1,5 meter belangrijk is. Het dragen van een mondkapje kunnen en willen we 

niet verplichten, maar we doen een beroep op het gezamenlijke 

verantwoordelijkheidsgevoel. Nogmaals: om goed onderwijs te kunnen verzorgen voor alle 

leerlingen, hebben we ook de experts en andere medewerkers hard nodig. We gaan uit van 

het adagium:  

Net als in sommige andere landen geldt het verzoek tot het dragen van mondkapjes alleen 

voor de momenten waarop je van de ene naar de andere plek loopt. Zodra je plaats hebt 

genomen in het domein, de serre, een andere lesruimte of de binnentuin is het aan jou of je 

het mondkapje wilt ophouden of liever afzet. 

Praktische zaken 

Praktisch gezien gelden de volgende richtlijnen: 

• Je komt het gebouw binnen via de fietsenkelder (bij Volt! via de hoofdentree). 

• Leerlingen houden altijd 1,5 meter afstand van de medewerkers.  

• Tijdens de lessen staan ramen en deuren en deuren zoveel mogelijk open. Als je het 

gauw koud hebt is het misschien goed om hiermee rekening te houden qua kleding. 

• Tijdens de tweede pauze worden lege ruimtes (extra) geventileerd. 



 

 

• Bij binnenkomst van het domein, serre of andere lesruimte desinfecteer je je handen 

bij de hygiënezuil. 

• Je hebt nog geen eigen kluisje. Je jas kun je bij binnenkomst in een lesruimte in een 

openstaand kluisje leggen of aan de kapstok hangen. Je tas, met al je andere 

spullen, neem je mee naar plek en leg je onder je tafel.  

• De ruimtes zijn zo ingericht dat je 1,5 meter afstand kunt houden van je expert, de 

domeinbeheerder en andere medewerkers. De plekken voor de medewerkers zijn 

afgebakend en er wordt gebruik gemaakt van plexiglasschermen. 

• Pauzeren tijdens de eerste en derde pauze doe je in de ruimte waar je het lesblok 

ervóór hebt gewerkt. Tijdens de tweede pauze van 30 minuten ga je naar buiten (blijf 

wel op het schoolplein als je in klas 1, 2 of 3HV zit) of naar de binnentuin. Denk aan 

het gebruik van je mondkapje. Zodra je in de binnentuin zit of stilstaat om te gaan 

eten kan je jouw mondkapje uiteraard afzetten. 

• De overheid heeft scholen opgeroepen vóór 1 oktober hun ventilatiesystemen te 

controleren. Ons ventilatiesysteem voldoet aan de eisen en wordt gefaseerd nog 

verder gemoderniseerd. 

Moet je door Corona in quarantaine of behoor je tot een risicogroep, dan vragen we je 

ouders om contact op te nemen met je afdelingsleider. Dan wordt ook afgesproken of en hoe 

je het leerproces kunt blijven volgen.   

Als er iets verandert in de richtlijnen voor scholen, zullen we jullie daarvan direct op de 

hoogte stellen.  

Als jullie vragen hebben naar aanleiding van deze brief, kunnen jullie mailen naar 

info@amadeuslyceum.nl . 

We kijken uit naar jullie komst volgende week en gaan er samen met jullie een mooi 

schooljaar van maken.  

Ik wens jullie een goed schooljaar toe!  

Met vriendelijke groet, 

Anita Swenneker 

Rector 

 

Marieke Vis  afdelingsleider klas 1   m.vis@amadeuslyceum.nl 

Marijke Dunselman afdelingsleider 2 en 3 havo  m.dunselman@amadeuslyceum.nl 

Joëlle van Kaam afdelingsleider 2 en 3 vwo  j.vankaam@amadeuslyceum.nl 

Gepke van der Velde afdelingsleider 2, 3 en 4 vmbo g.vandervelde@amadeuslyceum.nl 

Cécile Mutgeert afdelingsleider 4 en 5 havo  c.mutgeert@amadeuslyceum.nl 

Linie Stam  wnd. afdelingsleider 4, 5 en 6 vwo l.stam@amadeuslyceum.nl 
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Lestijdenschema 2020 - 2021 

Amadeus Lyceum, Vleuten 

 Tijd Bovenbouw Onderbouw Opmerking 

1   8.30-  9.10 
 

Flexblok 

Blok 1 

Flexblok: wordt soms gebruikt voor 
het roosteren van een mentorblok. 
In de onderbouw kan blok 1 ook 
worden gebruikt voor het roosteren 
van een mentorblok.  
In de onderbouw kan blok 4 worden 
opgedeeld in een vakblok of 
mentorblok gevolgd door een 
flexblok. Daarmee komt dan blok 9 
te vervallen. 
 
 

2,3   9.10-  9.50 
 

Blok 1 
  9.50-10.30 
 

Pauze 

Blok 2 
Pauze 10.30-10.50 Pauze 

4,5 10.50-11.30 
 

Blok 2 
11.30-12.10 
 

Pauze 

Blok 3 
Pauze 12.10-12.40 Pauze 

6,7 12.40-13.20 
 

Blok 3 
13.20-14.00 
 

Pauze 

Mentor 
Pauze 14.00-14.20  Pauze 

8,9 14.20-15.00 
 

Blok 4 
Flexblok 

15.00-15.40 
 

 

 
 


