
 

 
 

 

 Doetinchem, 21 oktober 2022  Aan alle leerlingen van de 

Bovenbouwcampus en hun 

ouder(-s), verzorger(-s)

          

 

 

 

 

Referentienummer: 2022-327/Brnm/Ostg/Bnnk 

 

Betreft: extra werk- en pauzeplekken 

  

 
 
Beste leerlingen, geachte ouder(-s), verzorger(-s), 
  
De afgelopen weken hebben we vanuit diverse geledingen vragen gekregen over extra werk- en 
pauzeplekken voor leerlingen. We hebben gekeken hoe we op korte termijn                                                                                                                                               
meer van dergelijke plekken kunnen creëren.  
Met deze brief informeren we jullie over een aantal oplossingen. De realisatie hiervan kan echter niet 
zonder ook een beroep te doen op de verantwoordelijkheid van leerlingen om eigen rommel op te 
ruimen en zich te gedragen conform de schoolregels. Juist dan is er meer mogelijk.   
Na de herfstvakantie worden de onderstaande aanpassingen ingevoerd. 
  
Pauzes in de Aanleg 
Er worden 60 zitplaatsen in het middendeel opengesteld tijdens de pauzes. In het middeldeel kunnen 
zoveel leerlingen pauzeren als er stoelen zijn. Is er geen stoel meer beschikbaar dan moeten 
leerlingen elders pauze houden. Het is niet de bedoeling om stoelen uit de 170-lokalen te halen. 
Ook op andere plekken in de school zijn al veel meer zitplaatsen gecreëerd.  
  
Tussenuren 
In tussenuren kunnen leerlingen die op een rustige manier willen en kunnen werken voor school 
onder de overkapping in de aula zitten, rechts van de receptie. Lukt het een leerling niet om in rust te 
werken en na een waarschuwing het gedrag te veranderen dan is deze plek niet meer voor deze 
leerling beschikbaar en dient de leerling de tussenuren in de Kandeleer of buiten door te brengen.  
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Zelfstandig werken in lokalen 
Leerlingen die zelfstandig in een lokaal mogen werken, kunnen dit alleen doen met de toestemming 
en onder de verantwoordelijkheid van een -in school aanwezige- docent.  
De leerling is dan aan het werk voor schooldoeleinden op de afgesproken wijze. 
Het lokaal wordt weer achtergelaten zoals het was. Van andere in het lokaal aanwezige schoolspullen 
wordt geen gebruik gemaakt. 
 
Schoonmaak 
De schoonmaak start  met de werkzaamheden tussen 15.00 en 15.30 uur, dus tijdens de laatste 
lesuren. Geef de schoonmaakmedewerkers de ruimte en blijf niet onnodig hangen in het 
schoolgebouw. Daardoor worden de schoonmaakmedewerkers niet gehinderd bij hun werk en kan 
de volgende dag weer in een schoon schoolgebouw gestart worden.  
 
We gaan uiteraard kijken of deze maatregelen voldoende zijn. We horen graag als er meer ideeën 
zijn. Over een aantal weken, of indien nodig eerder, zal met betrokkenen geëvalueerd worden hoe 
de bovengenoemde aanpassing uitwerken. Op basis van deze evaluatie zullen eventueel de 
afspraken bijgesteld worden.  
 
We wensen iedereen een mooie, fijne herfstvakantie en voor daarna een goede voortzetting van het 
schooljaar toe.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gerhard Oosten, locatieleider Ludger College Bovenbouwcampus  
Maarten Brinkhof, locatieleider Rietveld Lyceum Bovenbouwcampus 


