Aan de leerlingen van de Campus en
ter informatie aan de ouder(s)/verzorger(s)

Betreft Scholen deels weer open vanaf 1 maart 2021
Breda 24 februari 2021
Beste leerlingen,
Gisteren hebben jullie tijdens de persconferentie gehoord dat de middelbare scholen
weer (deels) open zullen gaan. We vinden het natuurlijk fantastisch om jullie weer op
school te gaan ontmoeten!
Zoals jullie ook hebben begrepen zal het niet betekenen dat jullie elke dag naar school
kunnen komen. Dat kan niet omdat jullie in de klas 1,5 meter afstand moeten houden.
We hebben onvoldoende klaslokalen hiervoor en de lokalen zijn ook niet groot genoeg
om voor elkaar te krijgen dat we jullie allemaal tegelijk naar school kunnen laten
komen.
In deze brief lees je hoe wij het onderwijs de komende weken (in ieder geval t/m
vrijdag 12 maart) gaan aanpakken. Dit geldt voor alle scholen van de Campus.
Eindexamenleerlingen
Voor eindexamenleerlingen verandert er niets. Het rooster blijft zoals het is en we
blijven dus werken met A- en B-dagen. Dit betekent dat jullie de ene dag op school
komen en de andere dag onderwijs online volgen.
Alle andere jaarlagen
Voor leerlingen uit de andere klassen geldt dat we gaan werken met een A-B-C rooster.
Je wordt ingedeeld in de A of B of C groep. Informatie hierover ontvang je via je eigen
mentor of teamleider. De dagen van de week worden ook ingedeeld in A-B-C . Op de A
dagen komen de leerlingen uit de A-groep naar school en de leerlingen uit de B- en Cgroep volgen de lessen online volgens het lesrooster. Op de B-dagen komen de
leerlingen uit de B-groep naar school en volgen de leerlingen uit de A- en C-groep de
lessen online. Op de C-dagen komen de leerlingen uit de C-groep naar school en
volgen de leerlingen uit de A- en B-groep de lessen online. In de Magister agenda
wordt aangegeven of de A-, B- of C-groep naar school moet komen.
Leerlingen die op dit moment al naar school komen (opvang)
Voor jullie geldt dat jullie het onderwijs, wanneer mogelijk, volgen op school, zoals de
komende dagen wordt afgesproken met je mentor of teamleider.
Zie ommezijde

Lessen en pauzes
We blijven de komende weken werken met een verkort lesrooster van 35 minuten. De
meeste leerlingen zijn online aanwezig en voor hen is een hele dag achter een scherm
zitten best vermoeiend. We hebben wel besloten om de ochtendpauze iets langer te
maken zodat je even wat anders kunt gaan doen, even naar buiten kunt gaan, even
kunt bewegen. Het rooster ziet er vanaf 1 maart zo uit:
Lesuur Markenhage OB
1 08.30u - 09.05u
2 09.05u - 09.40u
09.40u - 10.10u (pauze)
3 10.10u - 10.45u
4 10.45u - 11.20u
5 11.20u - 11.55u
11.55u - 12.25u (pauze)
6 12.25u - 13.00u
7 13.00u - 13.35u
8 13.35u - 14.10u

Lesuur Markenhage BB/Michaël/Orion
1 08.30u - 09.05u
2 09.05u - 09.40u
3 09.40u - 10.15u
10.15u - 10.45u (pauze)
4 10.45u - 11.20u
5 11.20u - 11.55u
6 11.55u - 12.30u
12.30u - 13.00u (pauze)
7 13.00u - 13.35u
8 13.35u - 14.10u

Voor de leerlingen van mavo 4 van Markenhage geldt verder dat vanaf 1 maart weer de
pauzetijden voor de bovenbouw worden aangehouden.
Leerlingen leerjaar 1 t/m 3 Markenhage en 4 vwo Campus
Het toets schema dat jullie kort voor de carnavalsvakantie is opgestuurd, wordt
voorlopig uitgesteld. Concreet betekent dit dat er in de week van 1 maart geen toetsen
voor een cijfer worden gegeven. Formatieve toetsing blijft wel mogelijk. We streven
ernaar om op korte termijn wel toetsen voor een cijfer in te plannen. Uiterlijk
woensdag 3 maart zal je hier nader bericht over ontvangen.
Alle leerlingen
 Bij klachten kom je niet naar school en laat je je testen; ook als je in quarantaine
moet, kom je niet naar school; je volgt het onderwijs online
 Je desinfecteert je handen elke keer bij binnenkomst;
 Op school draag je in de gangen altijd een mondkapje, je houdt zoveel mogelijk
afstand, in ieder geval tot volwassenen;
 In de klas neem je plaats aan de tafels die zijn aangegeven;
 Pas als je aan je tafel zit, mag je je mondkapje afdoen;
 Wanneer de lessen afgelopen zijn dan ga je rechtstreeks naar huis.
Vanaf aanstaande vrijdag vind je het rooster in magister.

Zie ommezijde

Beste leerlingen,
We kijken enorm uit naar jullie komst. Laten we hopen dat dit het begin van het einde
van een lastige periode is!
Namens de schoolleiding van de Campus,
Caroline Klein
Rector

