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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen
van het 1ste en 2e leerjaar

Datum
23 april 2021

Betreft

Kenmerk

E-mail
info@hubertusberkhoff.vova.nl

rooster na de meivakantie – lj. 1&2

DK/AvB/230421-II

Beste ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit het 1e en 2e leerjaar,
De leerlingen van leerjaar 4 zijn bezig met het afronden van hun examen en dat betekent dat dit
voor onze school weer mogelijkheden biedt om het fysieke onderwijs uit te breiden en daar zijn wij
als docententeam ontzettend blij mee.
Na de meivakantie start een nieuw rooster dat ervoor zorgt dat de onderbouwleerlingen twee
dagen fysiek onderwijs kunnen volgen.
Praktijkdagen
De leerlingen komen op de twee praktijkdagen op school. Dat zijn dezelfde dagen als afgelopen
weken:
Klas
1A
1B
1C
1D
1E
1F
1G
1H

Praktijkdag
Maandag, vrijdag
Maandag, donderdag
Woensdag, donderdag
Dinsdag, vrijdag
Maandag, dinsdag
Woensdag, vrijdag
Maandag, woensdag
Maandag, woensdag

klas
2A
2B
2C
2D
2E
2F
2G
2H

Praktijkdag
Donderdag, vrijdag
Maandag, woensdag
Woensdag, vrijdag
Maandag, dinsdag
Maandag, dinsdag
Maandag, donderdag
Donderdag, vrijdag
Maandag, dinsdag

Let op:
• Een halve groep leerlingen zal de praktijklessen, zoals bakken en koken, blijven volgen.
We gebruiken hiervoor de halve groepen van afgelopen weken. De andere helft heeft
tijdens deze lessen geen les.
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•
•

De hele klas zal op school werken aan de andere vakken, zoals lichamelijke opvoeding,
drama, kunstzinnige vorming, mentorles en eventueel de theorievakken.
Daarnaast wordt nog steeds drie dagen per week onlineles aangeboden.

Het rooster wordt zo ingericht dat de lessen waar de hele klas bij aanwezig is, in de ochtend of in
de middag gepland wordt, zodat de leerlingen geen tussenuren hebben. Als de hele klas aanwezig
is, zitten de leerlingen in vaste tweetallen, zodat het contact tussen de leerlingen onderling beperkt
wordt. Deze tweetallen worden door de mentoren gemaakt.
Mocht u nog vragen hebben over het rooster, dan kunt u deze stellen aan de mentor. Wij hopen u
hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en wensen u en de leerlingen een heel fijne
meivakantie.

Met vriendelijke groeten,
Hubertus & Berkhoff
Mevr. D. Kuipers, Teamleider onderbouw
info@hubertusberkhoff.vova.nl
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