
 

 

 

 

Rotterdam, 31 oktober 2020 
 
Betreft: gemaakte aanpassingen  / afspraken-regels in Coronatijd 
 
Beste ouder/ verzorger, beste leerling, 
 
De Corona houdt onverminderd aan en om hier als school met de ouders/verzorgers en 
leerlingen goed doorheen te komen, willen we nogmaals de belangrijkste aanpassingen 
met jullie delen: 
 

 We streven ernaar om zoveel mogelijk de onderwijstijd te halen die normaliter gegeven 
moet worden (zie lessentabel in de schoolgids op de website); 

 De AVO-lessen (Ned, Eng, Wis, Eco, Bio/VZ, NaSK, M&M, ML) en de lessen 
Dienstverlening en Producten (klas 3 en klas 4) zullen ook in de Online omgeving, via 
een link in Magister, worden aangeboden aan leerlingen die vanwege Corona tijdelijk 
niet fysiek op school aanwezig mogen/ kunnen zijn; 

 We gaan ervan uit dat leerlingen zoveel als mogelijk de Online lessen volgen; 

 Tijdens de “thuiswerk dag” – zie brief van 16 oktober – is het van belang dat de 
leerlingen het opgegeven werk vanuit Magister maken. Toezicht en ondersteuning van 
ouders is hierbij (indien mogelijk) wenselijk; 

 Door het missen van toetsen is het inhaal lokaal op de dinsdagmiddag les 7 van (14.10 
– 15.00 uur) erg populair. Met behulp van ouders zorgen we dat deze toetsen 
afgenomen kunnen worden. Voor de planning zijn we nog op zoek naar 
ouders/verzorgers die hier graag bij willen ondersteunen (aanmelden door een mail te 
sturen naar de heer Petersen); 

 We vragen ouders/verzorgers om bij afwezigheid van zoon/dochter op school dit te 
melden door een telefoontje naar de receptie van het VCH: 010 7527175 

 Raadpleeg z.s.m. de coach van uw zoon/dochter indien er informatie met ons gedeeld 
moet worden – we waarderen korte lijnen 

 We blijven alert op eerder gemaakte afspraken i.v.m. de Covid-19 – zie achterzijde van 
deze brief; 

 De stage leerjaar 4 van maandag 23 november t/m donderdag 17 december zal GEEN 
doorgang vinden. We gebruiken deze periode voor lessen volgens het reguliere rooster; 

 De Jinc-stage leerjaar 1 op maandag 7 december en dinsdag 8 december zal op digitale 
wijze vanuit het VCH worden vormgegeven; 

 Mondkapjes zullen in de aula en tussen de lessen een verplichting zijn bij het 
verplaatsen. Indien een leerlingen een mondkapje niet bij zich heeft kan hij/ zij tegen een 
betaling van €0,50 eurocent een mondkapje kopen bij de balie/ receptie; 

 
Mochten er bij u vragen en/ of opmerkingen zijn met betrekking tot het bovenstaande 
dan kunt u altijd telefonisch contact opnemen met ondergetekende op 010 7527175 of 
een email sturen naar epetersen@lmc-vo.nl. 
 
Blijf gezond, let op elkaar en #staysafe! 
 
 
Edwin Petersen  
Locatiedirecteur 
Vak College Hillegersberg 
 

mailto:epetersen@lmc-vo.nl


Regels die gelden i.v.m. Covid-19 op het VCH: 

Verder hebben we intern de volgende aanvullingen afgesproken: 
 

 Leerlingen uit de klassen A en B (klas 1t/m4) hebben als in- en 
uitgang de deur op het schoolplein 

 Leerlingen uit de klassen C en D (klas 1t/m4) hebben als in- en 
uitgang de trap bij de fietsenstalling en/of de vooringang aan de 
Argonautenweg 

 De looproute op de bovenverdieping blijft met de wijzers vd klok 
mee (zoals ook in de Corona-periode in schooljaar 19-20 

 Het trappenhuis is alleen voor NAAR BENEDEN gaan 
 De tribune is alleen voor NAAR BOVEN gaan 
 Bij het binnenkomen van de school je handen desinfecteren met daarvoor 

beschikbare desinfectiemiddelen 
 Er wordt tot iedere docent 1,5 meter afstand bewaard – indien je hierop wordt 

aangesproken is dit een regel/afspraak en volg je de aanwijzingen zonder 
commentaar op 

 Docentengebieden zijn duidelijk aangegeven met oranje plakband/tape en niet 
toegankelijk voor leerlingen 

 Iedere dag (behalve de woensdag) zal er een leerjaar niet fysiek op school 
aanwezig zijn. Dit zal alternerend gebeuren om lesuitval te minimaliseren 

 Het is nl niet toegestaan om naar de AH te gaan in de pauzes.  
 Leerlingen OB mogen in geen geval de school/schoolplein verlaten; BB 

leerlingen mogen dit uitsluitend bij een tussenuur. 
 In de aula en tijdens verplaatsingen in de gangen en trappenhuis dragen we 

allemaal op correcte wijze een mondkapje 


