
 

 
 

  

 
 
 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerling, 

 

Hoe fijn was het om de afgelopen week weer veel van jullie te kunnen zien en ontmoeten. 

Gisteren liep ik een rondje door school. Wat me opviel, was de rust en de werksfeer die er bijna over de hele Campus hing. Na 

de eerste dagen van opwinding is ook iedereen gewoon al weer heel snel aan het werk. Dan is het zo fijn om weer leerlingen te 

zien: alleen met hun neus in de boeken, in groepjes of tweetallen druk doende, samen met hun docenten, mentoren en hun 

coaches. 

Helaas hebben we nog te maken met veel maatregelen die we zo goed mogelijk willen inpassen. Daar, vooral, gaat dit schrijven 

over. 

Volgende week komen de niet-examenklassen van de Beuk ook weer op school. 

Iedereen is door de kernteams al geïnformeerd over het eigen rooster. Omdat alle ruimtes van de school, drie grote tenten op 

het plein, de gymzalen en ook vaak de aula’s in gebruik zullen zijn, is het belangrijk dat je het volgende weet: 

 

Pauze 

Het is de bedoeling dat je zoveel mogelijk naar buiten gaat tijdens de pauzes. Lekker even een frisse neus halen. Bovendien 

loop je zo veel minder kans om elkaar te besmetten. Het voorkomt ook onnodig veel drukte in het gebouw.  Voor de leerlingen 

zijn er plekken beschikbaar wanneer het weer minder is. 

Voor alle Berk- en Agora-leerlingen is de aula in de Vlier tijdens de pauze open. Voor de onderbouw Beuk-leerlingen is de hele 

gang op de beneden verdieping open. De hogere verdiepingen zijn voor niet-examenleerlingen NIET toegankelijk. Dan wordt 

het gewoon te druk.  

Alle examenleerlingen in de Beuk kunnen op de hogere verdiepingen verblijven, maar het advies om naar buiten te gaan, geldt 

ook voor jullie. 

 

Catering 

De verkoop van broodjes en drank is verplaatst naar buiten. De cateringmedewerkers zullen zich opstellen bij de entree van de 

Beuk. 

 

Ondersteuning van studenten 

De docenten en de conciërges krijgen ondersteuning van een 10-tal studenten verdeeld over verschillende lokalen en de 

Campus. Deze studenten gaan hand- en spandiensten verrichten: ontvangen de leerlingen in een lokaal, kunnen ondersteunen 

tijdens de les, blijven tijdens de wissel van docenten in het lokaal en helpen tijdens de pauze. Je kunt ze niet missen, want ze 

vallen op door -bijvoorbeeld- een oranje montessoritrui en een naambordje.  

 Ze zijn aanwezig van 8.15-13.15 uur. 

 

Lieve leerlingen, 

Laten we er de komende tijd het beste en mooiste van maken. We kunnen nog lang niet alles verwezenlijken wat we eigenlijk 

zouden willen en ook ik verlang naar gewoon….. 

Gewoon is…allemaal weer naar school 

Gewoon is….elkaar in de ogen kunnen kijken, stoeien, een schouderklopje, een knipoog 

Gewoon is….het geluid van jullie op de gangen, het geroffel op de trappen… 

Gewoon is… even vergeten in welke tijd ik leef, omdat ik zo geniet van jullie! 

 

Fijn weekend 

 

Berni Drop 

 
 
 


