
 

 

 
Datum:25 mei 2020 
 
Betreft: fysieke herstart schooljaar 
  
 
 
Beste leerling, ouder(s) en/of verzorger(s), 
 
Dinsdag 2 juni gaan we weer van start op de Tweede Oosterparkstraat en we verheugen ons erop de 
leerlingen weer te zien. Zoals aangekondigd in mijn vorige brief treffen we elkaar straks in een andere 
werkelijkheid. Hoe die werkelijkheid op school er uitziet wordt uitgelegd in het filmpje (van de NOS) op 
onze website. Het uitgebreide protocol is bijgevoegd. 

 
Aankomst en weggaan  

• Ingang via het blauw hek aan de voorzijde van het gebouw.  

• Er is eenrichtingsverkeer in het hele gebouw. Aangegeven met borden/stoelen/tafels en 
wegwijzers.  

• Desinfectiezuilen bij de ingang. Graag je handen desinfecteren bij binnenkomst.  

• Uitgang via het grijze hek aan de linker voorzijde van het gebouw.  

• Volg de borden/pijlen naar het klaslokaal.  
 
Algemeen voor locatie TOS  

• Leerlingen krijgen een vaste plek en eigen schoonmaakspullen.  

• Tot aan de zomervakantie zijn er alleen lessen op de TOS, er wordt niet gependeld naar de 
Mauritskade.  

 
Onderbouw Kiem Montessori  

• De Kiemleerlingen krijgen allemaal met hun klas één dag per week les op school: coaching en 
biologie in de tuin. Deze lesdag op locatie start om 9.00 uur en eindigt om 13.30 uur. De klas 
die op school les heeft wordt verspreid over de lokalen zodat voldoende afstand kan worden 
gehouden. De overige lessen volgen de Kiemleerlingen online.  

• Het rooster bevat een lesuur van zestig minuten waarvan een kwartier pauze aan het einde 
van de les.  

• De lessen worden achter elkaar in het rooster weergegeven. De nieuwe pauzes zijn in het 
lesuur verwerkt.  

• Om de twee pauzes mag een deel van de leerlingen buiten pauzeren, uitsluitend op het 
schoolplein en met in achtneming van anderhalve meter afstand. De coach of docent van die 
groep gaat met hen mee naar buiten.  

 
De lessen van 3 mavo  

• De voorexamenklassen komen elke dag op school verspreid over de lokalen.  

• 3mh2 pauzeert de eerste vijftien minuten van de les, 3mh2 pauzeert de laatste vijftien 
minuten.  

• Op de tafels voor leerlingen van de bovenbouw komt een naamsticker.  

• 3mh1 start om 08.30 uur en is om 13.15 uur klaar.  

• 3mh2 start om 08.45 uur en is om 13.30 uur klaar.  

https://www.hetmml.nl/
https://www.hetmml.nl/


 

 
 
 
 
 
 
 
De roosters staan online. We verwachten alle bovenbouwleerlingen volgens het rooster op school. Als 
je om 8.30 uur begint, dan willen we dat de verschillende klassen zoveel mogelijk op verschillende 
tijden binnenlopen: 
 
Vrijdag 15 juni begint de toetsweek voor 3 Mavo. Het overzicht zullen jullie deze week ontvangen en 
de roostermaker zal het ook online zetten. 
 
Ter info: op de website staat een update met data over de studiedagen en rapportvergaderingen.  
 
Mocht u vragen hebben, dan kunt u mij mailen of bellen.  
 
Met vriendelijke groet, 
Tuncer Akyazi 
Deelschoolleider 
t.akyazi@msa.nl  
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