
 

 

 
 

 Doetinchem, 10 oktober 2022  Aan alle leerlingen van de 

Bovenbouwcampus en hun 

ouder(-s), verzorger(-s)

          

 

Referentienummer: 2022-323/Brnm/Bnnk 

 

Betreft: scenario’s corona en maatregelen, studie- en pauzeplekken 

 

 

Beste leerlingen, geachte ouder(-s), verzorger(-s),  

Hierbij informeren we jullie over het onderstaande.  

Scenario’s corona en maatregelen 

Door het ministerie van volksgezondheid is aan scholen opgedragen om scenario’s op te stellen 

die in bepaalde stadia van het mogelijk opleven van het coronavirus leidend zullen zijn.  

Deze scenario’s zijn gekoppeld aan een kleurcode. Het ministerie bepaalt welke kleurcode van 

toepassing is en welke handelswijze daarbij past. Scholen zullen dan handelen volgens het 

scenario dat daarbij hoort.  

In de bijlage vinden jullie de scenario’s die in geval van het opleven van het corona-virus 

gelden voor de Bovenbouwcampus.  

 

Door de mentoren is bij leerlingen extra aandacht gevraagd voor de hygiënemaatregelen zoals 

handen wassen en gebruik desinfectiemiddelen.  

 

Zelftesten zijn af te halen bij de receptie van de school. 

 

De minister van onderwijs heeft aangekondigd dat CO2-melders binnenkort verplicht worden 

gesteld in alle klaslokalen. Deze zijn inmiddels door de school besteld en zullen zo spoedig 

mogelijk na levering worden geplaatst. 

 

Thuisonderwijs met buddysysteem 

Wanneer een leerling thuisonderwijs volgt, dan zal de leerling met uitgestelde aandacht de 

lessen kunnen volgen. Aan de leerling het verzoek om een medeleerling op school als buddy 

aan te wijzen om zo aanvullende lesstof die besproken is te ontvangen.  

De docent zal in de les niet het device kunnen gebruiken om les te geven via het digibord én 

tegelijkertijd in Teams aanwezig te zijn. De buddy kan dan de telefoon of IPad inzetten om de 

leerling vanuit huis aan te kunnen laten sluiten. 
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Wanneer de docent vanuit huis les moet geven, dan kunnen de leerlingen de les volgen vanuit 

het lokaal volgens het rooster. Leerlingen dienen de les naar behoren te volgen en zich te 

gedragen in het lokaal conform de schoolregels.  

Als leerlingen dit niet kunnen dan dienen zij een plek te zoeken in de Kandeleer op de begane 

grond. 

 

Studie- en pauzeplekken 

Door de leerlingen is tijdens een leerlingenlunch en door ouder(-s), verzorger(-s) tijdens de 

achterliggende ouderavonden, gemeld dat er te weinig studie- en pauzeplekken zijn. De school 

is zich hiervan bewust.  

Inmiddels is er extra ruimte gecreëerd in de Bovenkamer voor studieplekken en S-uren. 

Daarnaast zijn de pauzeplekken met zitplaatsen uitgebreid. Dit is echter nog onvoldoende en 

krijgt een vervolg. Onder andere wordt de mogelijkheid onderzocht om de aula in te zetten als 

stille(re) werkruimte tijdens de tussenuren.  

Het gedrag van de leerlingen in de pauzes en tussenuren is mede bepalend welke ruimtes 

opengesteld kunnen worden. Aan alle leerlingen dan ook het dringende verzoek om zo min 

mogelijk afval achter te laten en daardoor mee te werken aan uitbereiding van de 

mogelijkheden om te pauzeren en te studeren. 

Met vriendelijke groet, 

Gerhard Oosten, locatieleider Ludger College Bovenbouwcampus 

Maarten Brinkhof, locatieleider Rietveld Lyceum Bovenbouwcampus 

 

  

 

 


