
 

Utrecht, 13 november 2020 
 
Geachte ouders, verzorgers, beste leerlingen,  
 
Inmiddels zijn we enkele weken onderweg waar het hybride onderwijs betreft. Het is voor 
alle partijen wennen, maar we zetten elke dag een stapje vooruit. Zo hebben we deze 
week voor 30 lokalen nieuwe interactieve borden besteld. Deze zullen binnenkort 
geleverd en geïnstalleerd worden. Daarmee zal de techniek een stuk beter zijn en zijn 
de lessen voor de leerlingen thuis ook een stuk beter te volgen.  
 
Bouwkundige aanpassingen 
Zoals we in de vorige brief hebben beschreven, is er een onderzoek uitgevoerd naar 
bouwkundige aanpassingen die op korte termijn kunnen worden uitgevoerd. We zijn blij 
te kunnen melden dat deze aanpassingen ook op korte termijn kunnen plaatsvinden. 
Deze aanpassingen hebben als doel op een paar plekken de ventilatie, al is het beperkt, 
te verbeteren. Wij gaan ervan uit dat doordoor meer lokalen gebruikt kunnen worden en 
we dus meer leerlingen op school kunnen ontvangen. Met de medezeggenschapsraad 
hebben we afgesproken dat leerjaar 6 weer volledig naar school mag. Natuurlijk niet 
omdat we de andere leerjaren niet belangrijk vinden, wel om deze groep zo goed mogelijk 
op het eindexamen voor te bereiden.  
 
Gouden regels hybride lessen 
Om de hybride lessen zo goed mogelijk te laten verlopen, hebben we met docenten en 
de leerlingenraad gekeken naar de ‘gouden regels’ waar een hybride les aan moet 
voldoen. De mentoren zullen deze gouden regels bespreken. We presenteren ze 
hieronder:  
  
Leerlingen Docenten 

1. De camera staat altijd aan. Het betreft 
hier een (extra) communicatiemiddel.  

2. Zorg dat je altijd oortjes bij je hebt, ook 
als je les hebt. 

3. Ga op school altijd in een rustige 
ruimte zitten als de docent vanuit huis 
lesgeeft (dus niet in het auditorium of 
de kantine). Let op: het B0.02-lokaal is 
het stiltelokaal, in het C0.14-lokaal 
mag tijdens de eigen online les 
gesproken worden.  

4. Elke groep heeft, wanneer de docent 
vanuit huis lesgeeft, een vaste 
vertegenwoordiger die met de docent 
communiceert indien nodig. 

5. De chatfunctie is bedoeld voor 
communicatie met de docent.  

6. De leerlingen zijn gedurende de hele 
les aanwezig en beschikbaar.  

7. Tijdens het zelfstandig werken, mag 
het geluid uit.  

1. De instructie van de docent 
duurt maximaal een kwartier. 
Dit kan, met tussenpozen, 
meerdere keren herhaald 
worden.  

2. De docent is gedurende de 
hele les beschikbaar voor de 
leerlingen.  

3. Docenten zorgen ervoor dat 
de leerlingen thuis niet groot 
zichtbaar zijn op het bord.  

 
  



 

Gebruik van de CoronaMelder in het onderwijs 
De landelijke overheid heeft de app CoronaMelder ontwikkeld en roept in campagnes op 
om deze app te installeren op de smartphone. De CoronaMelder waarschuwt als je in de 
buurt bent geweest van iemand met corona. Je krijgt dan een melding en het dringende 
advies om tien dagen in quarantaine te gaan.  
In de onderwijspraktijk levert deze app ook wat extra onzekerheid op. Want ook 
leerlingen hebben de CoronaMelder op hun mobiel en kunnen dus ook zo’n melding 
krijgen. De app meldt niet waar, op welk tijdstip en bij welke persoon iemand dichtbij is 
geweest. Op school hoeven leerlingen tot 18 jaar echter geen anderhalve meter afstand 
te houden. Toch “ontmoeten” hun telefoons elkaar binnen de school; ook via bijvoorbeeld 
via kluisjes, telefoonzakken of tassen op een hoop. De CoronaMelder kan dit 
onderscheid niet maken. 
Meldingen van de CoronaMelder hoeven in het onderwijs dus niet automatisch te 
betekenen dat er quarantainemaatregelen moeten worden genomen. 
De CoronaMelder kan niet worden uitgezet. Is de app eenmaal geïnstalleerd, dan blijft 
deze op de achtergrond werken tot deze wordt verwijderd van de telefoon. De app werkt 
via bluetooth; het uitzetten van bluetooth op school wordt geadviseerd. 
 
Verschuiving ontwikkeldagen 
Op 10 en 11 december staan er 2 ontwikkeldagen gepland. Omdat we het belangrijk 
vinden dat de leerlingen zich goed voorbereid voelen voor de toetsweek, hebben we 
besloten van deze 2 dagen gewone lesdagen te maken. De ontwikkeldagen worden naar 
7 en 8 januari verplaatst. De herfstschool die gepland staat op 10 en 11 december gaat 
wel door.  
 
Toetsweek  
We krijgen mails van ouders en leerlingen waarin zij hun zorgen over de toetsweek uiten. 
Deze zorgen snappen wij heel goed en om die reden zijn wij met secties in overleg over 
de aanpassing van de toetsweek.  
 
Speciaal mailadres 
We krijgen nog altijd veel mails en vragen van ouders met betrekking tot corona 
gerelateerde zaken. Daarom hebben we een apart mailadres aangemaakt waar deze 
mails heen gestuurd kunnen worden: corona@usgym.nl  
 
Voor nu wensen we iedereen een fijn weekend.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Paula Mostert, Stefan Landman, Aad van Diemen en Marieke Folkers 
Schoolleiding 
 
 
 


