Locatie specifieke afspraken die gelden voor Asten
Maandag, woensdag of donderdag: onderbouw
Leerlingen zijn iedere week één lesdag per week lijfelijk aanwezig op school, naast de
mentorles op dinsdag. De mentor maakt een indeling in groep A, B en C en communiceert
dit met de leerlingen. Hiervoor geldt onderstaand schema:
Op de andere dagen volgen de leerling de les thuis online, ook op vrijdag.
Groep A

Groep B

Groep C

Week 23
(1 t/m 5 juni)

woensdag 3 juni les
dinsdag 2 juni mentor

donderdag 4 juni les
dinsdag 2 juni mentor

maandag 1 juni vrij
dinsdag 2 juni mentor

Week 24
(8 t/m 12 juni)

donderdag 11 juni les
dinsdag 9 juni mentor

maandag 8 juni les
dinsdag 9 juni mentor

woensdag 10 juni les
dinsdag 9 juni mentor

Week 25
(15 t/m 19 juni)

maandag 15 juni les
woensdag 17 juni les
donderdag 18 juni les
dinsdag 16 juni mentor dinsdag 16 juni mentor dinsdag 16 juni mentor

1. Het eerste lesuur start voor de onderbouw om 8.30 uur. Dit betekent dat leerlingen
vanaf 8.15 uur op school aanwezig worden verwacht. Niet eerder. Op deze manier
kunnen de fietsen volgens de aanwijzingen van de parkeerwacht op de voor hen
bestemde parkeerplek gezet worden en kunnen de leerlingen rustig op gepaste
afstand naar hun lokaal.
2. Mocht een leerling het 1e uur vrij hebben, dan komt de leerling om 9.15 uur pas op
school, parkeert de fiets en gaat rustig naar binnen en wacht op de gang op
gepaste afstand tot het 2e lesuur begint. Kom niet te vroeg!
3. Als leerlingen een 5e lesuur hebben, wordt dat aaneengesloten aan het 4e lesuur
gegeven. Er is dus GEEN lunchpauze op school. Alle leerlingen zijn dus uiterlijk om
13.00 uur klaar.
4. Leerlingen worden gefaseerd uit de school gelaten, per lokaal, om opstoppingen te
voorkomen. Leerlingen wordt dus ook gevraagd meteen van de parkeerplek weg te
fietsen, en niet te blijven hangen.
5. Leerlingen van klas 1 en 2 nemen hun laptop & oortjes mee naar school voor de
lessen. Leerlingen van klas 3 mogen een laptop & oortjes meenemen, maar het is
niet verplicht. De keuze is aan hen.
6. Indien toiletgebruik noodzakelijk is, gebruiken leerlingen alleen de toiletten die bij
hun gedeelte van het gebouw horen (zie plattegrond).

Maandag, woensdag of donderdag: bovenbouw
Alle vaklessen voor de bovenbouw vinden online thuis plaats. Leerlingen komen niet naar
school, behalve op dinsdag voor het mentoruur.
Dinsdag: onderbouw & bovenbouw
Op dinsdag komen alle leerlingen van de locatie Asten voor een mentorblokuur naar
school. Om de leerlingstromen veilig te laten verlopen, houden we aangepaste aankomst/vertrektijden aan. Deze tijden graag in acht nemen, kom niet te vroeg of te laat.
Op het rooster ziet de leerling op dinsdag een blok van 4 of 6 aaneengesloten uren staan
voor de mentorles. De mentor geeft aan bij de leerlingen welk blok van 2 lesuren zij op
school verwacht worden. Informeer hier dus goed naar!
•
•
•

Alle leerlingen van leerjaar 1, 2, 4 en 5 nemen hun laptop mee, leerjaar 3 mag de
laptop meenemen, maar het hoeft niet.
Leerlingen worden gefaseerd uit de school gelaten, per lokaal, om opstoppingen te
voorkomen. Leerlingen wordt dus ook gevraagd meteen van de parkeerplek weg te
fietsen, en niet te blijven hangen.
Indien toiletgebruik noodzakelijk is, gebruiken leerlingen alleen de toiletten die bij
hun gedeelte van het gebouw horen (zie plattegrond).

DINSDAG

Onderbouw

Bovenbouw

Lesuur 1&2

Aankomst 8.15 u.
Start 8.30 u.

Vertrek 10.00 u.

Aankomst 8.30 u.
Start 8.40 u.

Vertrek 10.10 u.

Lesuur 3&4

Aankomst 10.15 u.
Start 10.30 u.

Vertrek 12.00 u.

Aankomst 10.30 u.
Start 10.40 u.

Vertrek 12.10 u.

Lesuur 5&6

Aankomst 12.25 u.
Start 12.40 u.

Vertrek 14.10 u.

Aankomst 12.40 u.
Start 12.50 u.

Vertrek 14.20 u.

Lesuur 7&8

Aankomst 14.20
Start 14.30

Vertrek 16.00 u.

Aankomst 14.30 u.
Start 14.40 u.

Vertrek 16.10 u.

Eind deze week publiceren we op de website per locatie een plattegrond met daarop de
parkeerplekken voor de fietsen, de inlooptijden en de looproutes naar de lokalen en in het
gebouw.

