
Betreft: heropening IVKO 
 
Aan: alle leerlingen en ouders / verzorgers 
 
 
 
 
 
 
We gaan (heel voorzichtig) weer (een klein 
beetje) open! 
 
 
 
 
 
 
 
Geachte ouders / verzorgers, lieve leerlingen, 
 
Dit hemelvaartweekend heeft onze minister-president aangekondigd dat we weer echte lessen 
mogen gaan geven. En daar zijn wij, alle docenten, conciërges en andere medewerkers super blij 
mee. Want het moet gezegd, we missen jullie. 
 
We zijn blij dat het goed gaat met jullie. Jullie geven je eigen welbevinden een 7,9 op dit moment. 
Dat is fijn om te horen. Maar ondertussen zijn de gangen hier stil en leeg. Zo’n “mute all”-knop is 
echt reuze handig, maar vanaf zo’n scherm lesgeven vinden we ook wel een beetje saai. En 
daarnaast kunnen we ons ook voorstellen dat jullie elkaar wel weer eens willen zien. 
 
Nou heeft de regering ook aangegeven dat als jullie weer naar school komen, we binnen en om 
school wel de 1,5 meter-regels in stand moeten houden. En dat is lastig. Jullie weten allemaal dat 
ons vrolijke IVKO-gebouw niet heel erg geschikt is om op twee armlengtes van elkaar les te 
krijgen en les te geven. Dat gaat gewoon niet, vooral niet in ons trappenhuis. Dus we gaan heel 
voorzichtig beginnen. 
 
Wat gaan we doen? 
In de week na Pinksteren starten we met een aantal lessen voor alle klassen. Daarna willen we 
alle klassen graag proberen één keer per week hier op school te zien. En vanuit dat principe gaan 
we stapje voor stapje lessen inroosteren als we vinden dat dat op een verantwoorde manier kan. 
 
In de loop van deze week krijg je via je Magister te zien op welke dagen je op school verwacht 
wordt. Dit zal voor elke klas anders zijn. Omdat sommige leerlingen ruim anderhalf uur reistijd 
hebben (shout-out naar Tiel!) worden jullie van lessen vrij geroosterd op de dag dat je naar school 
komt. De rest van de week blijf je gewoon nog de online lessen in Teams volgen. Dus de meeste 
lessen blijven voorlopig helaas nog gewoon online. We gaan jullie dus één keer per week zien, en 
dat gaan we blijven doen tot het einde van het schooljaar op 26 juni. Op dertig juni kom je dan 
nog boeken inleveren, en daarna ben je vrij. 
De eerste week direct na Pinksteren komen de C-klassen en havo-4 klassen op dinsdag 2 juni 
naar school, de A-klassen op woensdag 3 juni en de B-klassen op donderdag 4 juni. Alle klassen 
beginnen dan met een mentorles, gevolgd door twee andere lessen. In je Magister-agenda komt 
te staan welke lessen dat zijn. 



 
Je bent in totaal voor een blok van drie uur op school. De lessen worden gehouden in de 
theaterzaal, gymzaal en domein 2. Tijdens de les kan je niet uit het lokaal en na de les mogen 
jullie weer naar huis. Alle klassen hebben een andere start- en eindtijd. Op deze manier houden 
we het aantal bewegingen binnen school beperkt. 
 
De week van 8 juni tot en met 12 juni is gereserveerd voor de laatste toetsweek van de C-klassen 
en havo 4. In de weken die hier op volgen zij er meer lessen op school. Dat zal anders zijn voor 
elke klas. Het schema wordt tijdens de eerste mentorles uitgedeeld en dit komt ook allemaal in je 
Magister-agenda te staan. 
 
Omdat je tijdens de les het lokaal niet uit kan, vragen we je, naast je school spullen, een goed 
opgeladen laptop mee te nemen en, voor als je even niets te doen hebt, een boek. Je laptop heb 
je zeker nodig. 
 
Vervoer van en naar school 
Als jullie naar school komen vragen we jullie zoveel mogelijk lopend of op de fiets te komen. Onze 
minister-president heeft aangegeven dat dat van leerlingen die binnen 8 kilometer van school 
wonen sowieso verwacht wordt. 
 
Voor leerlingen die verder dan 8 kilometer van school wonen heeft de regering aangegeven dat 
het organiseren van vervoer van en naar school een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van de 
scholen en de regionale vervoersbedrijven. Voor scholen in Amsterdam wordt deze organisatie 
voor ons op bestuurlijk niveau opgepakt door het samenwerkingsverband VO Amsterdam - 
Diemen. Wij kunnen op dit moment nog niet inschatten wanneer dit daadwerkelijk een 
vervoersregeling gaat opleveren. Dus, als je verder dan 8 kilometer van school woont en je kan 
niet op de fiets komen vragen, we je te laten halen en brengen door je ouders. Als het echt niet 
anders kan, kan je gebruik maken van het openbaar vervoer als je een mondkapje opzet. 
 
We vragen je om het formulier achter deze link in te vullen. Hierin kan je aangeven of je van plan 
bent naar school te komen, en of je verder dan 8 kilometer ver weg woont en misschien niet kan 
komen fietsen. Of dat je wel kan komen fietsen maar geen fiets hebt.  Voor leerlingen die wel 
willen fietsen maar geen fiets beschikbaar hebben stelt de gemeente Amsterdam namelijk  
leenfietsen beschikbaar. Dus vul alsjeblieft het formulier in, zodat wij weten hoeveel leerlingen 
extra vervoer nodig hebben en hoeveel leenfietsen we moeten reserveren. 
 
Op school 
Als je op school komt, dan geldt er een strikt protocol. Dat is een set regels waar we jullie aan 
moeten houden. En we zullen streng moeten zijn, als je je niet aan de Corona-regels houdt, dan 
moeten we je naar huis sturen. Ze zijn opgesteld naar de richtlijnen van het RIVM, de adviezen 
van de V.O.-raad en sociale partners. Dus lees deze regels goed door, zodat je niet voor 
verrassingen komt te staan. Ze staan op de volgende pagina. Ik snap heel goed dat jullie straks 
het liefste je bff wil knuffelen, maar dat gaat helaas niet. 
 
We kijken er erg naar uit om jullie allemaal weer snel te zien! 
 
Namens de schoolleiding, met vriendelijke groeten, 
 
 
 
Kees Lazonder 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6d5PNd3_h0KE-I0QjHyl--GTMB7KEjhPqhHZkyyNKJ5UNDI1N1NKRVBHTERDVlJKWEVRR1RCNVQxUS4u


 

  

  

  



Protocol heropening IVKO 
 

Wanneer mag je / moet je naar school komen? 
• Alle leerlingen die gezond zijn moeten in principe naar school komen. 
• Als je recent koorts hebt gehad of andere COVID-19 gerelateerde verschijnselen, dan 

moet tenminste 24 uur klachtenvrij zijn, anders mag je niet naar school komen. Meldt dat 
dan bij je mentor en geef het aan in het formulier. 

• Leerlingen met gezinsleden/huisgenoten die behoren tot medische risicogroepen krijgen 
het advies om dit te melden bij hun mentor en thuis te blijven. Geef dit ook aan in het 
formulier in de brief. 

Wat moet je meenemen 
• Je schoolspullen (boeken en schriften). 
• Een goed opgeladen laptop. Er zijn enkele leenlaptops beschikbaar. Als je deze wil 

gebruiken vragen we je latex handschoenen te gebruiken. 
• Je lunchpakket. De kantine is gesloten, en de automaten op eerste verdieping zijn 

uitgeschakeld. 

 
Vervoer van en naar school 
• Leerlingen worden verzocht niet het O.V. te gebruiken en lopend of zoveel mogelijk op de 

fiets naar school. 
• Vanwege de smalle toegang is de fietsenkelder gesloten. De fiets moet op straat in een 

fietsenrek worden geparkeerd. 
• Als het niet mogelijk is om te lopen of te fietsen vragen we leerlingen zich te laten brengen 

en halen door een ouder/verzorger. Ouders/verzorgers mogen de school in principe niet 
betreden (alleen op afspraak). Op dit moment is de Rustenburgerstraat opgebroken. In de 
planning van de gemeente is dit 2 juni opgelost, maar bij uitloop van de werkzaamheden 
kan men geen leerlingen met de auto voor de deur afzetten. 

• Ook van onderwijspersoneel wordt gevraagd om het OV te mijden.  
• Voor wie geen andere optie ziet dan het O.V. te gebruiken: in het OV is gebruik van een 

niet-medisch mondkapje verplicht. De leerlingen en collega’s dienen zelf voor een 
exemplaar te zorgen. (Zie bijlage met handleiding om ze zelf te kunnen maken, we 
verwachten van IVKO-leerlingen wel een beetje creatieve ontwerpen natuurlijk.) 

 
Bij aankomst op school 
• 10 minuten voor aanvang van de les zijn de leerlingen welkom. 
• Voor school is met behulp van dranghekken een opstelslurf gemaakt bij de ingang. Je 

wordt gevraagd je hier op te stellen op 1,5 meter afstand van je medeleerlingen. 
• Je kan pas naar binnen als je hiervoor het signaal krijgt van de surveillant of conciërge. 
• Bij binnenkomst was je direct je handen bij de hygiëne paal. (zie bijlage voor een goede 

handenwas-instructie.) 
• Daarna loop je direct door naar jouw lokaal. Daar neem je eerst met behulp van een 

oppervlaktespray en een papieren handdoekje je tafeltje af. 
• Je loopt door school via de aangegeven looproutes. Hier mag je niet van afwijken. 
• De kantine is gesloten. 
• Alle deuren worden zoveel mogelijk opengezet zodat deze niet door leerlingen en 

personeelsleden geopend hoeven te worden.  



• Na de start van de les is de leerling niet meer welkom. Dit is om te voorkomen dat er te 
veel verkeersbewegingen ontstaan. Te laat komen is, uit veiligheidsoverwegingen, dus 
geen optie. 

• Doordat we vaste tijdsblokken hebben afgesproken is er feitelijk altijd sprake van 
éénrichtingverkeer in het schoolgebouw. Leerlingen gaan door dezelfde ingang naar 
binnen en naar buiten. 

• Er is toezicht en begeleiding op de gang. Hou je aan de aanwijzingen. 

 
Tijdens de les en op school 

• Kluisjes worden niet gebruikt, de leerlingen nemen hun jas en tas mee naar het lokaal. 
• Gebruik van een mondkapje op school door leerlingen en medewerkers wordt niet 

geadviseerd door de RIVM, maar ook niet ontraden. Het gebruik ervan is dus naar eigen 
inzicht. 

• Personeel loopt tijdens een les zo min mogelijk rond. 
• De lift is niet in gebruik voor leerlingen. 
• We luchten de lokalen tussen de lessen door, door de ramen open te schuiven.  
• We zorgen ervoor dat er zo weinig mogelijk spullen uitgedeeld hoeven te worden. 
• In ieder lokaal is een prullenbak aanwezig. Deze worden nadat er een wisseling van 

leerlingen heeft plaatsgevonden geleegd. Dit gebeurt minimaal één keer per dag. 
• De trapleuningen en deurklinken worden gedurende de dag meermalen gereinigd door de 

schoonmakers. 
• WC’s zijn een potentiële besmettingsbron. Daarom zijn de toiletblokken op alle 

verdiepingen gesloten voor leerlingen. Alléén het toiletblok op de begane grond is open. 
Voor één leerling tegelijk. Er is permanent toezicht bij de WC’s. (Voor de taakleerlingen is 
het toiletblok op de vierde verdieping open.) 

• Wanneer een leerling tijdens de dag klachten ontwikkelt gaat de leerling naar huis. 
• Als een leerling wel op school aanwezig is, maar naar inschatting van docent niet in 

gebouw aanwezig zou moeten zijn i.v.m. verkoudheid of andere gezondheidsklachten, 
heeft de collega het recht én de plicht de leerling naar huis te sturen, in het belang van de 
veiligheid. 

• Roken is en blijft niet toegestaan op het schoolterrein. 

 
Na de les 
• Na de les vragen we je om zo snel mogelijk uit school en de Rustenburgerstraat te 

vertrekken. Op die manier houden we fietsenrekken beschikbaar voor school en houden 
ook ruimte voor school. 

  



BIJLAGE1 : HOE MAAK EEN MONDKAPJE? 
 

 
  



BIJLAGE 2 : HOE WAS JE EFFECTIEF JE HANDEN? 
 
 
 


