
 
 
Aan alle ouders en leerlingen van De Faam 
 
 
Betreft: aanpassingen onderwijs vanaf 18 januari 2021 
 
 
Zaandam, 15 januari 2021 
 
 
Geachte ouder/verzorger, beste leerling, 
 
Op dinsdag 12 januari 2021 is door de regering besloten de huidige lockdown met 3 weken te 
verlengen. Dit betekent voor de scholen dat in sommige gevallen online les moet worden gegeven en 
in andere gevallen les op school. Ook zijn extra voorwaarden gesteld aan de lessen op school. 
 
Online les of les op school? 
De leerlingen hebben wisselend les op school en online. Dit staat in Magister. 
 
Op basis van de richtlijnen van de VO-raad en het gesprek met de MR van de school, is het volgende 
daarover afgesproken: 
 

• De theorielessen worden online aangeboden. 
 

• De praktijklessen worden op school aangeboden. 
 

• Tussen de theorielessen en praktijklessen in wordt reistijd gereserveerd. Het rooster is 
aangepast, zodat de leerlingen beperkt naar school hoeven te reizen. 
 

• Het 40-minutenrooster blijft van kracht en we houden de huidige pauzetijden aan. 
 

• De leerlingen die online lessen hebben kunnen via Magister/ huiswerk inloggen in de les.  
 

• Ouders kunnen hun kind opgeven voor opvang op school. Met vragen hierover kunnen 
ouders terecht bij de coach van hun kind. 

  
Het kan zijn dat voor de groep van uw kind andere afspraken van toepassing zijn. De coach van uw 
kind neemt hierover contact met u op. 
 
(Extra) maatregelen op school/in het gebouw 
Voor de veiligheid van leerlingen en medewerkers op school, zijn de volgende maatregelen per 
maandag 18 januari 2021 van toepassing: 
 

• We werken met minder klassen tegelijkertijd op school. 
 

• We gebruiken meerdere lokalen per klas of er worden groepen in grotere lokalen ingeroosterd. 
 

• Roosters worden zo aangepast, dat de meeste leerlingen geen pauze hebben op school. 
 



• Leerlingen moeten 1,5 meter afstand tot elkaar en tot de medewerkers houden.  
 

• Leerlingen dragen op de gangen en in de aula een mondkapje. 
 

• Leerlingen zitten zo veel mogelijk in een vast lokaal en docenten wisselen om zo het verkeer 
op de gangen te beperken. 
 

• Het gebouw wordt regelmatig geventileerd en spullen worden regelmatig gedesinfecteerd. 
 

• We hebben vaste looproutes en bij de ingang staan hygiënezuilen om handen te desinfecteren. 
 
 
Ziek melden  
Als uw kind op een lesdag ziek is, meldt dit dan via het vaste nummer van de school. Het is belangrijk 
dat wij de aan- en afwezigheid goed blijven registreren. Natuurlijk hopen we dat iedereen gezond 
blijft. 
 
Tot slot 
Deze maatregelen zijn bedoeld om samen te werken aan de veiligheid van onze leerlingen en 
medewerkers en hun vrienden, familie en dierbaren. Wij hopen op ieders medewerking en begrip. 
Met vragen kunt u terecht bij de coach van uw kind. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Mohamed el Jaouhari  
Directeur Pascal Zuid en De Faam 
 


