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Soest, 5 januari 2022 
 
 
 
Betreft: Update Griftland College voor het onderwijs na de kerstvakantie 
 
 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), Beste leerlingen, 
 
Terwijl we nog aan het genieten zijn van de tweede week van de kerstvakantie, wensen wij 
iedereen een gelukkig nieuwjaar! Het jaar begint in elk geval met goed nieuws: het onderwijs 

mag, onder enkele voorwaarden, na de kerstvakantie weer open voor alle leerlingen.  
 

De voorwaarden van de overheid voor het veilig organiseren van het onderwijs per maandag 
10 januari zijn eigenlijk onveranderd t.o.v. voor de vakantie: 
 
Mondkapjes, looproutes, testen, afstand 
• Leerlingen en medewerkers dragen een mondkapje als zij zich door de school bewegen. 

In de klas mag het mondkapje af. 
• Houd zo veel mogelijk 1,5 meter afstand tot elkaar en schud geen handen. 

• In de gangen en op de trappen geldt zo veel mogelijk rechts houden en geef elkaar de 
ruimte. 

• Alle leerlingen en medewerkers wordt geadviseerd zich tweemaal per week thuis te 
testen met een zelftest. Deze zijn gratis verkrijgbaar bij de receptie en de teamleider. 

• Leerlingen en medewerkers met klachten blijven thuis en laten zich testen bij de GGD of 
doen een zelftest.  

• Bij een positieve test heel graag altijd melden bij de school i.v.m. monitoring van 

besmettingen (ook als deze positieve test in de kerstvakantie heeft plaatsgevonden). 
• Ouders en verzorgers komen niet in de school, tenzij het echt niet anders kan. 
 
Gespreide pauzes 
Sinds 6 december waren we het al gewend, gespreide pauzes om de druk op de ruimtes te 
verminderen. De onderbouw pauzeert op andere momenten dan de bovenbouw. 
Onderstaand nogmaals de roosterverdeling met lessen zoals gebruikelijk van 60 minuten: 

 

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 

 
De bel voor leswissels blijft uitgeschakeld.  
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Pauzeruimtes 
Als pauzeruimte zijn alléén beschikbaar de hal, de aula en het buitenterrein en voor de 
brugklasleerlingen de brugklasaula. Om extra pauzeruimte te creëren in de buitenlucht 
zullen er deze week voor en/of achter het gebouw een aantal pagodetenten worden 
geplaatst. 
 
In de overige ruimten in de school (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.  

 

Gebruik kluisjes tijdens gespreide pauzes 
Alleen aan het begin of einde van de pauzes kunnen de kluisjes worden bezocht. Dit kan niet 
meer halverwege de pauze i.v.m. eventuele overlast bij lessen. 

 

Rooster en agenda 
• De lesroosters vanaf maandag zijn gepubliceerd via Zermelo. De laatste (lokaal-) 

wijzigingen staan vanaf vrijdag 7 januari online. 
• Op maandag 10 januari zijn alle leerlingen het eerste uur vrij i.v.m. een hybride 

nieuwjaarsbijeenkomst van de medewerkers.  
• Op woensdag 12 januari is er een open lesmiddag voor leerlingen van groep 8. 

Tussen 14.00 en 16.00 uur komen ze een paar proeflesjes volgen bij ons op school. 

We zijn heel blij dat dit gewoon door kan gaan.  

• Handig om te weten: we hebben een eigen open dag app! Meer informatie hierover 
staat op de homepage van onze website.  

• Van donderdag 13 t/m donderdag 20 januari is de tweede toetsweek van dit 
jaar voor de bovenbouw.  

• Reminder: de geplande derde studiedag op dinsdag 25 januari is vervallen. Deze 
dag is er gewoon les.  

 
Tot slot 
Tot zo ver de belangrijkste zaken voor na de kerstvakantie. We hopen dat iedereen, ondanks 
de lockdown, heeft genoten van de feestdagen. Voor eventuele vragen die nog niet via deze 
brief beantwoord zijn, verwijzen we graag naar de mentoren en de teamleiders van de 
verschillende afdelingen; vanaf maandag 10 januari staan we weer voor iedereen klaar.  

 
Hartelijke groet, 
 
 

Kees Versteeg     Karel Hermans 
Rector       Plaatsvervangend rector 


