
 

 
 
 
 
 
 
Aan ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen van Produs 
 
 
 
Datum: 26 februari 2021 
Kenmerk: Produs/ag/secr 

Betreft: versoepeling corona maatregelen 
 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Afgelopen dinsdag hebben demissionair premier Rutte en minister De Jonge weer een 
persconferentie gegeven over de coronamaatregelen. Hierin hebben zij verteld dat er 
versoepelingen komen. Alle leerlingen in het voortgezet onderwijs mogen vanaf 1 maart in 
elk geval één dag in de week naar school.  
 
Wat betekent deze versoepeling van de maatregelen voor de leerlingen van Produs? 
Op Produs mochten alle leerlingen gelukkig af en toe al naar school. Ook uw zoon/dochter 
kwam naar school om een praktijkvak, opleiding of entree onderwijs te volgen. Omdat er nu 
in heel het voortgezet onderwijs versoepelingen zijn toegestaan, gaan wij vanaf 1 maart ook 
een deel van de theoretische vakken fysiek op school aanbieden. Na maanden les via het 
scherm, kunnen leerlingen en mentoren elkaar eindelijk weer eens echt in een les op school 
ontmoeten. Als team hebben we enorm naar dit moment uitgekeken en ik weet dat ook veel 
leerlingen het fijn vinden om weer gewoon in de klas les van de mentor te krijgen.  
 
Vanaf maandag 1 maart zal uw zoon/dochter meer onderwijs op school krijgen. Uiterlijk 
zondagmiddag zal de mentor aan uw zoon/dochter doorgeven wat het rooster precies is. 
Helaas kunnen door de maatregelen niet alle lessen op school gegeven worden. Een deel 
van de theoretische vakken zullen dus ook na 1 maart, online gegeven worden.  
 
Maatregelen om 1,5 meter ruimte te kunnen bieden 
In mijn vorige brief schreef ik dat van leerlingen die op school zijn, wordt verwacht dat zij 
anderhalve meter afstand houden tot elkaar. De 1,5 meter afstand geldt dus niet alleen 
tussen de leerlingen en de volwassenen, maar ook tussen de leerlingen onderling. Om deze 
ruimte te kunnen bieden, hebben we als school de volgende maatregelen getroffen: 
 
- Het rooster is zo opgesteld dat er maximaal 75 leerlingen tegelijkertijd op school zijn. 
- Bij de theorielessen werken we met halve klassen. 
- Bij de praktijk met een derde of kwart klassen. 
- We werken met gescheiden starttijden, zodat niet alle leerlingen tegelijkertijd op school 

aankomen. 
- Ook de pauzes zijn verspreid. Een deel van de leerlingen zal buiten pauze houden en 

een deel van de leerlingen houdt in de klas pauze.  
- De kantine is dicht, we verwachten van de leerlingen dat ze hun eigen lunch mee nemen.  
- In de klas zitten de leerlingen niet naast elkaar.  
- Ook op de gangen wordt aan uw zoon/dochter gevraagd om afstand te houden tot 

zijn/haar medeleerlingen. ‘Rechts aanhouden op de gang’ is het devies. 
 



 

 
 
 
 
 
 
Wat blijft hetzelfde? 
De praktijklessen en het praktische gedeelte van de opleiding zullen op school gegeven 
worden. De opleidingen die op locatie gegeven worden zullen zoveel mogelijk daar 
doorgaan. De externe stages gaan door wanneer ouders daarmee instemmen, stagiaires 
welkom zijn op het bedrijf en wanneer op de werkplek de 1,5 meter kan worden gehanteerd.  
 
Openstelling van de scholen vast te houden 
Ik ben zelf heel blij dat scholen mogen versoepelen. Produs is lang genoeg stil en leeg 
geweest. Nu is het belangrijk om als team en leerlingen er gezamenlijk alles aan te doen om 
deze versoepeling vast te houden. Dat betekent: mondkapje op bij staan en lopen, 1,5 meter 
afstand houden, vaak de handen wassen en bij verkoudheidsklachten thuisblijven. Zo 
voorkomen we verspreiding van het virus en is de kans het grootst dat we als school open 
kunnen blijven.  
 
Ik wens uw zoon/dochter heel veel succes en plezier in de klas volgende week! 
 
 
Hartelijke groet, 

 
 
 
 
 

Anja Geritz 
algemeen directeur Praktijkscholen Quadraam 


