
 

 

Betreft Onderwijs vanaf 7 april a.s. op de Campus 

Breda  31 maart 2021 

 

Beste leerling, 

In deze brief ontvang je informatie over hoe het onderwijs er vanaf 7 april uit gaat 

zien. Lees deze brief goed door en houd ook de komende dagen je mail goed in de 

gaten.  

Op dit moment gaan we ervan uit dat er tot aan de zomervakantie geen versoepelingen 

meer zullen komen. Dit betekent dat leerlingen in de school 1,5 meter afstand moeten 

houden. Zolang dat het geval is kunnen we niet alle leerlingen tegelijkertijd naar 

school laten komen. We hebben de afgelopen weken ervaring opgedaan met ABC 

dagen. Het is de wens om jullie vaker naar school te laten komen. Ook willen we ervoor 

zorgen dat we de komende weken geen grote veranderingen meer door hoeven te 

voeren. Daarom hebben we de volgende beslissingen genomen die gaan gelden vanaf 

woensdag 7 april 2021  

 Alle klassen in de onderbouw (klas 7,8,9 van het Michaël college; klas 1,2,3 van 

Orion en Markenhage) worden in twee groepen verdeeld en we gaan werken met A 

en B-dagen.  

Voor leerlingen van Markenhage klas 1, 2 en 3 geldt dat zij van woensdag 7 t/m 

dinsdag 13 april dagelijks op school zijn in verband met de toetsweek. Het rooster 

hiervoor is eerder deze maand verstuurd. 

 Elke klas bestaat uit vaste koppels van twee leerlingen die naast elkaar in het lokaal 

zitten volgens een vaste plattegrond. Deze duo’s hoeven geen 1,5 meter afstand te 

houden. De mentor bepaalt de duo’s en communiceert hierover naar de eigen 

mentorklas. 

 Voor de examenklassen verandert er niets. Zij blijven om de dag les op school 

volgen. 

 Voor de voorexamenklassen (havo 4, vwo 4, vwo 5, klas 11 en 12) verandert er niets 

tot aan de meivakantie . Er wordt tot die tijd gewerkt met A-B-C - groepen. Na de 

meivakantie starten ook deze klassen met A-B dagen. De reden waarom dit zo is, is 

dat na de meivakantie de examenleerlingen niet meer naar school komen voor de 

lessen waardoor de grotere lokalen voor de voorexamenklassen beschikbaar 

komen. Nadere informatie volgt in de week voor de meivakantie.  

Zie ommezijde 

Aan alle leerlingen van de Campus en 

ter informatie aan de ouder(s)/verzorger(s) 

 



 

 De lestijd wordt 40 minuten. 

 In magister kunnen jullie zien welke dagen A of B (of C) zijn. 

 Na de lessen kan het zijn dat er extra activiteiten plaatsvinden; daarover word je via  

Magister of via je lesgevende docent of mentor geïnformeerd.  

Vanuit de eigen scholen ontvangen jullie nadere informatie over: 

o In welke groep je zit (A of B)  

o In welk duo je zit  

o Bij welke extra activiteiten je wordt verwacht  

Beste leerlingen,  

Door deze maatregelen is het mogelijk dat jullie weer vaker naar school kunnen 

komen. Het wordt dan natuurlijk ook drukker in de scholen. Het is daarom heel erg 

belangrijk dat jullie je goed houden aan de veiligheidsmaatregelen.  

 Houd 1,5 meter afstand 

 Draag een mondkapje 

 Was of desinfecteer je handen regelmatig  

 Bij klachten blijf je thuis en laat je je testen 

Alleen samen houden we het Corona-virus buiten de deur! 

Wij wensen jullie een fijn paasweekend! 

Nieuwe lestijden en dagindeling vanaf 7 april 2021 

Lesrooster (Op basis van 40 minuten lestijd en 20 minuten ochtendpauze) 

Lesuur Markenhage OB  Lesuur  Markenhage BB/Michael/Orion 

1  08.30u - 09.10u  1  08.30u - 09.10u  

2  09.10u - 09.50u  2  09.10u - 09.50u  

 09.50u - 10.10u (pauze)  3  09.50u - 10.30u  

3 10.10u - 10.50u  10.30u - 10.50u (pauze) 

4  10.50u - 11.30u  4 10.50u - 11.30u 

5 11.30u - 12.10u 5  11.30u - 12.10u  

  12.10u - 12.40u (pauze) 6 12.10u - 12.50u 

6 12.40u - 13.20u  12.50u - 13.20u (pauze) 

7  13.20u - 14.00u  7 13.20u - 14.00u 

8  14.00u - 14.40u  8  14.00u - 14.40u 

9 14.40u - 15.20u 9 14.40u – 15.20u 

 

 

 

 


