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1. Inleiding 
In dit document staat uitgelegd hoe we het onderwijs op het Griftland College vanaf 
2 juni tot het einde van het schooljaar hebben georganiseerd. We adviseren iedereen 
dringend om de uitleg goed door te lezen, het is best ingewikkeld. Binnen de 
regelgeving van de ‘anderhalve-meter-samenleving’ kunnen we per dag slechts één 
derde van alle leerlingen tegelijkertijd op school ontvangen. 

 

We noemen ons onderwijs hybride: 
fysiek (op school) waar het kan, online (op afstand) waar het moet. 

 

 

2. Uitgangspunten 
De uitgangspunten voor het hybride onderwijs vanaf 2 juni zijn: 

- Ons schoolgebouw gaat open voor zo veel mogelijk leerlingen als toegestaan 
binnen de veiligheidsnormen. Dit houdt in dat per dag maximaal een derde 
van de leerlingen op school kan zijn. 

- Leerlingen die extra achterstanden of zorg nodig hebben, zullen meer op 
school aanwezig zijn dan leerlingen bij wie dit niet het geval is.  

- Tot de zomervakantie richten we het onderwijs in de ochtend op de kern van 
de reguliere vakken. 

- Tot aan de zomervakantie staan de vakken LO, muziek, science, HV, TeHa en 
verzorging niet meer in het rooster. Het vak tekenen blijft wel ingeroosterd. 
 

3. Praktische aspecten hybride onderwijs 
- Door het wegvallen van praktijkvakken is er per 2 juni tot het einde van het 

schooljaar voor alle leerlingen een nieuw rooster gemaakt. 
- Er is een ochtendprogramma van 08.30 tot 12.30 uur met lessen van 30 

minuten. Dit is op school voor de onderbouw in groepen (zie verderop) en 
voor de bovenbouw blijft dit online vanuit huis. 

- Er is een middagprogramma van 13.00 tot 16.30 uur met diverse onderdelen 
(zie verderop). 

- Op school zitten leerlingen in de ochtend zo veel mogelijk in hetzelfde lokaal! 
De docenten wisselen per les van lokaal. Ook pauzes vinden plaats in het 
lokaal.  

- In de ochtend komt een deel van de onderbouw op school en in de middag 
een deel van de bovenbouw, aangevuld met een klein aantal leerlingen uit de 
onderbouw (indien ze die ochtend ook al op school zijn). 

- De bovenbouw volgt de lessen in de ochtend altijd online vanuit huis. 
- In de middag is er op school voor de bovenbouw gelegenheid voor het maken 

van toetsen, voor ondersteuning en voor praktijkopdrachten (PO’s). Zie de 
uitleg hierover verderop in dit document. 
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4. Werkwijze onderbouw ochtendprogramma (08.30 tot 12.30 uur) 
- Van de onderbouw komen elke ochtend van 08.30 of 09.00 uur (afhankelijk 

van een GO-moment, zie verderop) tot 12.30 uur telkens maximaal 12 
leerlingen per klas naar school om de lessen van die dag volgens rooster te 
volgen. De andere leerlingen uit de klas volgen dezelfde lessen online via 
Teams. 

- In elk klaslokaal is een nieuw smartboard aanwezig, waarmee de les zowel in 
de klas als thuis kan worden gevolgd.  

- Schematisch ziet de verdeling van de lesdagen in de onderbouw er als volgt 
uit, waarbij elk van de drie deelgroepen (als voorbeeld 1A1, 1A2 en 1A3) na 
drie weken in totaal vijf dagen fysiek op school is geweest (gedurende twee 
weken twee dagen, de derde week één dag). Daarna begint de roostering per 
deelgroep weer opnieuw: 
 

 Ma Di Woe Do Vr 
Week 1 1A1 1A2 1A3 1A1 1A2 
Week 2 1A3 1A1 1A2 1A3 1A1 
Week 3 1A2 1A3 1A1 1A2 1A3 

 

- De deelgroepen van leerlingen (drie deelgroepen per klas) worden ingedeeld 
door de roostermaker. N.B. Het is ónmogelijk om te voldoen aan individuele 
verzoeken voor plaatsing met vrienden/vriendinnen in een bepaalde lesgroep; 
wij vragen ieders begrip hiervoor. 

- Alle lessen (ochtend en middag) staan in Zermelo. De thuislessen voor de 
onderbouw zijn aangegeven met een symbooltje met een rode camera. In het 
voorbeeld hieronder volgt de betreffende onderbouwleerling dus op maandag 
en donderdag de lessen op school en op dinsdag, woensdag en vrijdag vanuit 
huis: 

 
- Toetsweek 4 voor de onderbouw gaat niet door. Toetsen voor 

onderbouwleerlingen vinden zo veel mogelijk in de ochtend plaats, tijdens de 
les. Toetsen in de middag (als ze langer dan een half uur duren) gaan 
grotendeels online. Toetsen worden tijdens het reguliere rooster afgenomen, 
maximaal één toets per dag.  
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5. Werkwijze onderbouw middagprogramma (13.00 tot 14.30 uur) 
- In de middag bieden we op school ondersteuningsuren voor de kernvakken 

aan.  
- Alle leerlingen zien deze uren in hun rooster in Zermelo staan (klik aan om elk 

afzonderlijk kernvak te openen), maar alléén leerlingen die die dag op school 
zijn én die hiervoor per mail zijn uitgenodigd door hun mentor, dienen deze 
ondersteuningslessen bij te wonen.  

- Ondersteuningslessen onderbouw voor de kernvakken vinden alleen plaats op 
maandag-, dinsdag- en woensdagmiddag. 

- Op donderdagmiddag en vrijdagmiddag kan ondersteuning voor andere 
vakken worden geboden, bijvoorbeeld als een groot deel van de klas een 
onvoldoende staat. Dit gebeurt op uitnodiging van en door de vakdocent, in 
principe online. 

 

6. Werkwijze bovenbouw ochtendprogramma (09.00 tot 12.30 uur) 
- De bovenbouw (3M, 4H, 4V en 5V) volgt de lessen ’s morgens op dezelfde 

manier als nu, dus volledig online, op afstand, via het rooster van 30 minuten 
in Zermelo. In verband met de clusterindeling is het helaas onmogelijk om 
bovenbouwgroepen de lessen in de ochtend volgens rooster op school te laten 
volgen. 

- Voor de bovenbouw is er geen GO-moment, de mentorlessen blijven 
gehandhaafd volgens rooster. 
 

7. Werkwijze bovenbouw middagprogramma (13.30 tot 16.30 uur) 
- Bovenbouwleerlingen kunnen in de middag op school worden uitgenodigd voor 

ondersteuningslessen, toetsuren (SE-werk) en PO’s. 
- Ondersteuningslessen vinden plaats van 13.30 tot 15.30 uur, voor alle 

leerlingen uit 3M, 4H en 4/5V die dit nodig hebben, op uitnodiging van de 
vakdocent. Deze staan niet standaard geroosterd in Zermelo en kunnen zowel 
online als op school plaatsvinden. 

- SE-toetsen en toetsen TW4 worden ingepland in de middag van 15.00 tot 
16.00 uur (een enkele keer tot 16.30 uur). Toetsen staan altijd individueel 
geroosterd in Zermelo. 

- Voor 3M is er geen toetsweek 4, maar de toetsen worden verspreid over de 
nog beschikbare lesweken in de middag afgenomen. 

- PO’s als onderdeel van het SE (volgens PTA); op uitnodiging van de docent. 
- Toetsen in de bovenbouw vinden zowel online plaats als op school. Dit is in 

Zermelo te zien aan een lokaalnummer of aan de vermelding ‘online’ (i.p.v. 
een lokaalnummer). Het gaat daarbij om het afronden van toetsen uit 
toetsweek 3 en de toetsen uit toetsweek 4.  
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8. Schema dagindeling 
 

 Ochtend 
(08.30/09.00 -12.30 uur) 

Middag  
(13.00/13.30-16.30 uur) 

Op school OB* (08.30 u) 
(volgens rooster) 
1/3 van de klas 

 BB (13.30 u) 
Ondersteuning, 
toetsen &  
praktijkopdrachten 

OB (13.00-14.30 u) 
Ondersteuning  

Online OB*(08.30 u) 
(volgens rooster) 
2/3 van de klas 

BB (09.00 u) 
(volgens rooster) 
 

 OB (13.00-14.30 u) 
Ondersteuning  

 

 

9. Dagindeling / rooster ochtend 
 

Onderbouw 1/3 op school 2/3 online, Bovenbouw online 
 

1e             08.30 – 09.00 uur GO-moment met mentor (alleen onderbouw) 

2e             09.00 – 09.30 uur 

3e             09.30 – 10.00 uur 

4e             10.00 – 10.30 uur 

Pauze      10.30 – 11.00 uur (in het lokaal!) 

5e             11.00 – 11.30 uur 

6e             11.30 – 12.00 uur 

7e             12.00 – 12.30 uur 

Pauze      12.30 – 13.00 uur (in het lokaal!) 

 

Wat is een GO-moment?  
Dit is alleen voor de onderbouwleerlingen en vindt alleen plaats voor leerlingen die 
die dag op school les hebben. De mentor nodigt leerlingen (per 1/3 klas, in groepjes 
of individueel) hiervoor uit. Het GO-moment komt in de plaats van de mentorles. Het 
GO-moment is altijd het eerste lesuur van de dag voor deze leerlingen (kan indien de 
dag later begint in het rooster ook in het tweede of derde uur zijn) en staat 
geroosterd in Zermelo.  
 

  



 
 

 

 
7 

10. In het gebouw: vier domeinen 
Leerlingen blijven zo veel mogelijk in één lokaal en docenten komen naar de 
leerlingen toe. Gemeenschappelijke ruimtes als aula en brugklasaula zijn gesloten 
voor gebruik. 

In de middag zijn er minder leerlingen in het gebouw en, afhankelijk van de aard van 
het vak of toets, bewegen zij zich incidenteel van en naar enkele lokalen.  

De fietsen worden geparkeerd op de vaste plekken in de fietsenstallingen die 
leerlingen gewend zijn.  

De broodjescorner blijft voorlopig dicht. Iedereen neemt dus zijn eigen eten en 
drinken mee vanuit huis. 

De kluisjes zijn niet toegankelijk; tassen en jassen gaan dus mee het lokaal in.  

Binnen het gebouw zijn vier domeinen aangewezen waarbinnen leerlingen van een 
bepaalde afdeling zich zo veel mogelijk bevinden als ze op school zijn, elk met een 
eigen in- en uitgang, lokalen en toiletgroepen. 

Er zijn domeinen voor: 
  
1) brugklas  Eerste verdieping, oranje domein, lokalen 138 t/m 150, in- en uitgang 

naast de dojo, achterzijde gebouw, kant sportvelden. Let op: 
brugklassers dienen vanuit de fietsenstalling achter het gebouw, langs 
de personeelskamer en het weiland, naar deze ingang te lopen! 

2) mavo  Begane grond, groen domein, lokalen 1 t/m 8 rondom het mavoplein, 
in- en uitgang chterzijde gebouw, kant werkplaats. 

3) havo  Eerste verdieping, lichtblauw domein, lokalen 101 t/m 109 rondom 
havo/vwo-plein, in- en uitgang achterzijde gebouw kant werkplaats. 

4) vwo Begane Grond, paars domein, lokalen 40 t/m 50, in- en uitgang 
hoofdingang gebouw voorzijde. 
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11. Protocol veiligheid en hygiëne, in en rond het gebouw 
 

Door de afdeling facilitair is een protocol opgesteld voor de veiligheid en hygiëne in 
en rond het gebouw. Het deel van het protocol dat speciaal voor leerlingen is staat 
hieronder.  

 

Heel belangrijk is dat iedereen áltijd de anderhalvemeter afstand bewaart!  

 

De belangrijkste richtlijnen voor de leerlingen: 

 

• Blijf thuis als je ziekteverschijnselen hebt die op corona lijken, hierbij gelden 
de regels van het RIVM en de VO-raad, zie Bijlage 1. 

• Vermijd reizen met het OV, kom lopend of op de fiets, of laat je door ouders 
brengen en halen. 

• Was thuis je handen voordat je naar school gaat. 
• Neem je eigen eten en drinken mee naar school, de kantine is vooralsnog 

gesloten. 
• Zet je fiets in de voor jouw klas aangewezen fietsenstalling (niet anders dan 

voorheen) en houd afstand van de andere leerlingen en fietsen op het 
schoolterrein. 

• Kom rustig de school binnen via de voor jou aangegeven ingang en houd 1,5 
meter afstand van elkaar.  

• Loop direct naar je lokaal en neem je jas en tas mee het lokaal in (je mag niet 
naar je kluisje). Met zwart tape is in het lokaal op de tafel aangegeven waar je 
mag zitten. 

• Je mag alleen met goedkeuring van de docent in de les of tijdens de pauze 
naar de wc. 

• Je blijft tijdens alle pauzes in je lokaal. 
• Volg de instructies van het schoolpersoneel op als je door het gebouw loopt en 

houd je aan de algemene instructies, zie Bijlage 2. 
• Als je in het lokaal komt reinig je je handen en je maakt met de beschikbare 

spray of schoonmaakdoekje je tafel en stoel schoon, zie Bijlage 3. 
• Als je les of toets is afgelopen pak je je jas en tas en ga je zo snel mogelijk 

naar buiten en naar huis. Het is niet de bedoeling dat je op school of op het 
schoolterrein blijft hangen en kletsen. 

• Roken is en blijft verboden op het schoolterrein.  
 

 

 

28 mei 2020, directie en schoolleiding Griftland College 
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Bijlage 1: Protocol VO-raad  
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Bijlage 2: Algemene instructies RIVM 
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Bijlage 3: Algemene instructies binnenkomst lokaal 

Volg de aanwijzingen van de docent. 
 

 Ontsmet je handen met het ontsmettingsmiddel. 
• Doe dit bij binnenkomst en bij het verlaten van het lokaal. 

 
 
 

 Maak de werkplek schoon. 
• Doe dit met oppervlakte reiniger en keukenrol of met een 

schoonmaak doekje. 
• Doe dit bij aankomst en bij het verlaten van het lokaal. 

 

 

Houd afstand. 
• Blijf op 1,5 meter afstand. 

 

Nies en hoest in je elleboog. 
 
 
 

 

Gebruik papieren zakdoekjes. Neem deze mee vanuit huis. 
 
 
 

 

Gooi je papier in de prullenbak. 
• Zakdoekjes en poetsdoekjes is prullenbak. 

 

Eet en drink in het lokaal. 
• Eet en drink netjes. 
• Ruim gelijk je rommel op. 

 

 

Ga naar het dichtstbijzijnde toilet. 
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