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Betreft: Update Griftland College m.b.t. corona en andere zaken 
 

 
Geachte ouders/verzorgers, Beste leerlingen, 
 
Na de nieuwe maatregelen die sinds deze week gelden, willen wij alle leerlingen 

complimenteren met hun aanpassingsvermogen: de meesten hebben een mondkapje bij zich 
en dragen dit ook. Leerlingen die dit niet doen blijven wij aanspreken. Het aantal 

besmettingen op school blijft nog altijd binnen de perken, hoe vervelend voor betrokkenen 
ook: afgelopen week 17 leerlingen en 3 medewerkers.  
 
Vanaf maandag 6 december gescheiden pauzes 
Het pauzeren in de lokalen is natuurlijk veilig voor wat betreft het voorkomen van 

besmettingen, maar verre van ideaal, noch voor de leerlingen, noch voor de docenten. 
Daarom zullen met ingang van aanstaande maandag 6 december, in elk geval tot aan de 

kerstvakantie, gescheiden pauzes worden ingevoerd; de onderbouw pauzeert op andere 
momenten dan de bovenbouw. Hiermee pauzeert telkens de helft van de leerlingen 
tegelijkertijd. Dit leidt tot de volgende roosterverdeling: 

 
Dagschema 60’-rooster met gescheiden pauzes OB en BB 

 
ONDERBOUW      BOVENBOUW 
(Klas 1, 2 en 3H/V)    (Klas 3/4M, 4/5H en 4/5/6V) 
 
1e uur  08.30 - 09.30 uur   1e uur 08.30 - 09.30 uur 
2e uur  09.30 - 10.30 uur   2e uur 09.30 - 10.30 uur 
Pauze  10.30 - 11.00 uur   3e uur 10.30 - 11.30 uur 
3e uur  11.00 - 12.00 uur   Pauze 11.30 - 12.00 uur 

4e uur  12.00 - 13.00 uur   4e uur 12.00 - 13.00 uur 

Pauze  13.00 - 13.30 uur   5e uur 13.00 - 14.00 uur 

5e uur  13.30 - 14.30 uur   Pauze 14.00 - 14.30 uur 
6e uur 14.30 - 15.30 uur   6e uur 14.30 - 15.30 uur 
7e uur 15.30 - 16.30 uur   7e uur 15.30 - 16.30 uur 

 
Dit betekent dat we de bel voor leswissels tijdelijk wordt uitgeschakeld. Voor het ruimte-

gebruik in de school en de wisseltijden heeft dit de volgende gevolgen. 
 

Pauzeruimtes 
Als pauzeruimte zijn alléén beschikbaar de hal, de aula en het buitenterrein en voor de 
brugklasleerlingen de brugklasaula. In de overige ruimten (leerpleinen, gangen) wordt niet 
gepauzeerd om overlast voor lessen van andere leerlingen te voorkomen. Zeker nu de deuren 
van de lokalen openstaan voor de ventilatie, is deze discipline van groot belang voor 

iedereen. 
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Gebruik kluisjes tijdens gescheiden pauzes 
Alleen aan het begin of einde van de pauzes kunnen de kluisjes worden bezocht. Dit kan niet 
meer tijdens de pauze i.v.m. eventuele overlast bij lessen. 
 
Advies zelftesten i.p.v. testen bij de GGD 
Gisteren is door demissionair minister Hugo de Jonge aangekondigd dat, ook bij lichte 
klachten, een zelftest mag worden gedaan i.p.v. een test bij de GGD. Hiermee hoopt de 
overheid de bereidheid tot testen te vergroten. De zelftesten zijn op voorraad bij ons op 

school en nog steeds (2 per week) gratis af te halen bij de teamleider of de receptie. Ons 

dringende advies is: maak daar gebruik van. 
 
Kluisjescontrole 
Gisteren hebben we, samen met de politie, een kluisjescontrole uitgevoerd. Via de politie 

kregen wij berichten dat er mogelijk illegaal vuurwerk aanwezig zou zijn en dat daarin 

gehandeld zou worden. Natuurlijk willen ook wij dit voorkomen en daarom hebben we 
willekeurig, door alle jaarlagen heen, een aantal kluisjes geopend. Gelukkig is er niets 
aangetroffen. Maar wij hopen dat ouders en leerlingen met elkaar in gesprek gaan over dit 
vuurwerk. Illegaal vuurwerk is vaak krachtiger dan gedacht, bovendien is het bezit hiervan 
strafbaar. Het is niet alleen wettelijk strafbaar, het meebrengen van vuurwerk naar school 
kan tot gevolg hebben dat een leerling van school wordt verwijderd. En dat willen we 
natuurlijk graag voorkomen. 

 
Rookvrij schoolterrein en rookvrije omgeving 
Al twee jaar zijn wij bezig om ons schoolterrein rookvrij te maken. Sinds afgelopen jaar is dit 
zelfs verplicht. Natuurlijk hopen wij dat onze leerlingen zo min mogelijk aan het roken gaan. 
Toch zien wij het aantal leerlingen dat rookt toeneemt. Dit komt mede omdat één van onze 
buren faciliteert dat onze leerlingen op hun terrein wel mogen roken. Dit heeft als gevolg dat 
met name leerlingen uit de bovenbouw zich in de pauzes naar de tuin van de buren begeven. 

In onze ogen een onwenselijke situatie. Wij zijn met de gemeente en de GGD in gesprek om 
hieraan te werken. Maar wij vragen ook de steun van ouders: ga in gesprek met elkaar over 
het rookgedrag en laten we samen werken aan gezond gedrag van onze leerlingen en een 
rookvrij schoolterrein! 

 
Meer informatie over bovenstaande twee onderwerpen staat in onze schoolgids op pagina 51 
en 52.  

 
Tot slot 
Vanmiddag zullen de aangepaste les- en pauzetijden al worden gepubliceerd in het rooster 

in Zermelo. Voorlopig gelden de gescheiden pauzes tot aan de kerstvakantie. Mochten er 
bijstellingen nodig zijn dan horen we dit graag. Voor eventuele andere vragen die nog niet 
via deze brief beantwoord zijn, verwijzen we graag naar de mentoren en de teamleiders van 

de verschillende afdelingen. We wensen iedereen een fijn weekend; de zieke leerlingen en 
hun gezinsleden wensen we onverminderd van harte beterschap.  
 
Hartelijke groet, 
 
 
Kees Versteeg     Karel Hermans 

Rector       Plaatsvervangend rector 

https://www.griftland.nl/wp-content/uploads/2021/01/schoolgids-2122-210902-lr.pdf

