
 

 
Apeldoorn, 13 januari 2021  
 
Kenmerk: KSG 20210113 Maatregelen n.a.v. verlengde lock down 
 
 
Beste ouders, leerlingen, 
 
Gisteren hebben we te horen gekregen dat de lockdown is verlengd en dat ook examenleerlingen 1,5 
meter afstand moeten houden. Dat betekent het nodige voor onze organisatie. We hebben de 
onderstaande maatregelen getroffen. Voor de niet-examenleerlingen verandert er vooralsnog 
weinig. 
 
 
Lessen tot de toetsweek voor de examenleerlingen 
We gebruiken de komende dagen om alles goed te regelen. Dat betekent het volgende. 

• Alle leerlingen komen naar school op donderdag en vrijdag; we passen het lokalenrooster 
voor de komende twee dagen dus niet aan. De roostermakers hebben namelijk de tijd nodig 
om de toetsweek goed te regelen. 

• De leraren verdelen op deze dagen de leerlingen waar mogelijk over meerdere lokalen 
• Maandag hebben de leerlingen geen les, ook niet online. Wel kunnen ze op de momenten 

dat ze les zouden hebben contact zoeken met de leraar en vragen stellen over de leerstof. 
Deze zijn volgens rooster online beschikbaar. De leerlingen krijgen dus een extra studiedag 
ter voorbereiding op de herkansing en de toetsen. 

• Dinsdag zijn er evenmin lessen voor de leerlingen. We gebruiken de hele dag voor de 
herkansingen. 

• De lessen LO en LO2 vervallen op donderdag en vrijdag; de lessen EHBO voor BSM H5 
(donderdag) en BSM V6 (vrijdag) gaan wel door, maar in een ander lokaal. We hebben de tijd 
nodig de gymlokalen in te richten voor de toetsen 

 
 
Toetsperiode examenleerlingen 
Volgende week gaan de toetsen door voor de examenleerlingen. Het rooster van de lokalen volgt. De 
dagen liggen reeds vast. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Lessen na de toetsperiode voor examenleerlingen tot 9 februari 

• Volgende week buigen de roosteraars zich over het rooster tot 9 februari.  
• De lessen verdelen we over twee of drie naast elkaar liggende lokalen, afhankelijk van de 

groepsgrootte. In de meeste lokalen kunnen maximaal 12 leerlingen. 
• Het is roostertechnisch niet mogelijk om de leerlingen steeds in hetzelfde lokaal te laten 

zitten; zij gaan dus lopen bij leswisselingen. 
• Op de tafels plakken we gele stickers. Daar kunnen de leerlingen zitten. Zo kunnen we in het 

lokaal de 1,5 meter in stand houden. 
• We doen een beroep op leerlingen en ouders om de 1,5 meter afstand te respecteren. We 

kunnen er niet extra op handhaven. Als we zien dat het niet lukt in de pauzes, dan zijn we 
genoodzaakt de leerlingen in het lokaal te houden of zelfs helemaal online te gaan. We gaan 
ervan uit dat de leerlingen zich aan ons protocol houden en we die maatregel niet hoeven te 
nemen. 

• We wachten op landelijk beleid voor LO, LO2 en BSM. 
 
Lessen en toetsen niet-examenleerlingen 
De lessen van de niet-examenleerlingen blijven uiteraard tot nader order online. We informeren op 
een later moment u over de toetsing. 
 
 
Na 9 februari 
De situatie is te ongewis om nu uitspraken te doen over de langere termijn. De schoolleiding heeft 
wel diverse scenario’s klaarliggen. 
 
We wensen iedereen sterkte de komende periode. En voor de leerlingen: succes bij de toetsen! 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 

 

Wouter Abrahamse 
rector 
Koninklijke Scholengemeenschap 
Jonkheer Meester G.W. Molleruslaan 42 
7316 AW Apeldoorn  
( (055) 521 2655  
* E-mailadres 
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