
De Brug is een ‘anderhalve meter school’  

Veel gestelde vragen 

Deze lijst is gericht op leerlingen, vandaar in ik-vorm. Deze lijst wordt deze week ook in de online-lessen met 
de leerlingen doorgenomen. 

 

Wanneer mag een leerling niet naar school? 
- Een leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis bij:   

• Neusverkoudheid.  
• Hoesten.  
• Moeilijk ademen/benauwdheid.  
• Koorts boven 38 graden.   

- Een leerling blijft thuis als iemand in het huishouden koorts boven 38°C en/of 
benauwdheidsklachten heeft.  
- Een leerling mag weer naar school als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten 
heeft.  
- Een leerling die positief getest is op Covid-19 moet tenminste 7 dagen thuisblijven na start van de 
symptomen, en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 
uur geen klachten meer heeft.  

Hoe laat mag ik aanwezig zijn op school? 
Je komt 5 minuten voor aanvang van je les op school. Je gaat dan meteen naar binnen, volgt de 
looproute naar het lokaal waar je als eerste les hebt.  

Door welke ingang moet ik naar binnen? 

We maken gebruik van de ingang (bij het kopieerapparaat) aan de zijkant op het 
schoolplein/fietsenstalling. Hier mag je één voor één naar binnen.  

Mag ik mijn jas aan de kapstok hangen? 
Nee, je neemt je jas mee naar de klas en hangt je jas over je stoel.  

Mag ik mijn kluisje gebruiken?  

Nee, je neemt je spullen die je nodig hebt mee naar huis en de volgende dag weer mee 
naar school. Dit geldt ook voor je gymspullen, werkschoenen en werkkleding.  

Waar laat ik mijn jas en spullen voor de praktijk/ gym? 
Je neemt je spullen na de lesdag weer mee naar huis en neemt het de volgende keer weer 
mee naar school.  

Wat moet ik doen als ik mijn spullen ben vergeten? 
Dan geef je dit aan bij je docent en wordt er gezorgd voor vervangend materiaal. Zorg wel 
dat je de volgende keer je spullen weer bij je hebt.  

Wat doe ik als de deur al dicht is (te laat) 
Je belt aan bij de hoofdingang en wordt dan door de administratie naar binnen gelaten. Je 
gaat dan meteen naar het lokaal waar je les hebt volgens de aangegeven looproute.  

Moet ik mijn telefoon in het telefoonhotel stoppen? 
Nee, je telefoon blijft op je tafel liggen en wordt in de pauzes of als de docent het 
aangeeft gebruikt.  

Moet ik mijn eigen tafel schoonmaken? 
Voordat je aan je tafel gaat zitten en wanneer je weg gaat uit het lokaal, maak je je eigen 
tafel schoon met doekjes en spray.  

Mag ik tijdens de les naar het toilet? 
Ja, als je naar het toilet bent geweest dan plak je een post-it op de deur, zodat de 
schoonmaakster weet dat de toilet schoon gemaakt moet worden. Na het toiletbezoek 
was je je handen en ga je meteen weer terug naar het lokaal.  



Moeten we nog wisselen van lokalen? 
Alleen als je naar de praktijkles gaat, wissel je van lokaal. Tijdens de theorie-uren zit je 
(zoveel mogelijk) in hetzelfde lokaal.  

Kun je naar de kantine of naar buiten in de pauze? 
Nee, we blijven in het lokaal pauze houden. Hier mag je eten en drinken en blijf je ook op 
1,5 meter afstand aan je eigen tafel / werkplek zitten.  

Als ik niet op school ben, krijg ik dan nog online les? 
Nee, als je niet op school bent, krijg je van je mentor werk mee wat je thuis gaat maken. 
Het gemaakte werk neem je weer mee naar school om na te bespreken.  

Is er op vrijdagmiddag een keuzemiddag? 
Nee, er is geen keuzemiddag op vrijdag.  

Gaan we nog naar de kinderboerderij of krijgen we nog arbeidstraining? 
We kunnen niet naar de  kinderboerderij gaan. Ook kunnen we niet naar de externe 
arbeidstraining. De leerlingen van de O2 krijgen opdrachten voor de interne 
arbeidstraining in de eigen klas.  

Kunnen we op schoolreis? 
Helaas, we mogen dit schooljaar niet op schoolreis.  

Hebben we wel een schoolfeest aan het eind van het jaar? 
Nee , ook het schoolfeest mag niet doorgaan.  

Hoe gaan de oudergesprekken? 
In de week van maandag 29 juni t/m vrijdag 3 juli worden de oudergesprekken online 
gevoerd. Jij en je ouders/verzorgers worden uitgenodigd in de online-omgeving door de 
mentor (en stagebegeleider). Tijdens dit gesprek krijg je te horen naar welke groep je 
gaat, naar welke fase je gaat en welk onderdeel (kinderboerderij, interne arbeidstraining, 
externe arbeidstraining of stage) je gaat volgen. 

 


