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Heerlen, 26 mei 2020   
 
 
Beste leerling, 
 
Zoals jullie natuurlijk al gehoord hebben mogen we weer naar school. 
Vanaf 2 juni t/m 5 juni starten we met mentorlessen. In die week staat er ook thuiswerk 
gepland. We verwachten dat je op school aanwezig bent en je thuiswerk maakt.  
 
Vanaf 9 juni starten de lessen volgens het rooster in SOM. Je bent daarin automatisch 
gekoppeld aan de juiste groep/klas. Log in en je ziet het. 
 
Er gelden op school extra maatregelen om besmetting van elkaar te voorkomen. 
In de mentorles worden deze zaken uitgebreid besproken. Het gaat daarbij om 1,5 meter 
afstand, handen wassen, tafeltje schoonmaken, verplichte looproutes in de school, 
toiletgebruik enz. 
 
Heb je klachten dan laat je één van je ouder(s)/verzorger(s) je ziek melden. Het gaat dan om 
klachten als verkoudheid, hoesten, keelpijn en/of koorts. Andere redenen van afwezigheid 
moeten natuurlijk, net als voorheen, ook gemeld worden. 
 
Hoe gaan we het doen: 
- Bij aankomst op het terrein direct het gebouw in. 
- Je desinfecteert meteen je handen bij het betreden van het gebouw. 
- Je gaat rechtstreeks, via de looproute, naar je lokaal. 
- Je desinfecteert hier nogmaals je handen. 
- In het lokaal is je tafel voor de les gedesinfecteerd door het personeel. 
- De docent wijst jou een plek. 
- Je hangt je jas aan de stoel en zet je tas naast je tafel. 
- Blijf op je plaats en laat je tafel binnen de markeringen staan. 
- Na de les wordt je tafel weer gedesinfecteerd door het personeel. 
- Via de looproute verlaat je direct het gebouw en het terrein. 
- Je hebt altijd je eigen materiaal bij je. Lenen doen we dus niet! 
- Verder gelden natuurlijk alle normale gedragsregels. 
 
Leerlingen die zich niet houden aan de afspraken worden daarop aangesproken en als dit 
niet helpt naar huis gestuurd. Ouders worden dan geïnformeerd. 
 
Samen verslaan we Corona als we ons houden aan de afspraken en zorgen voor elkaar. 
 
We zien jullie graag weer komen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Team TCPL 


