
 

 

Zaandijk, 11 augustus 2020 

 

 

 

 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van 

alle leerlingen van leerjaar 2, 3 en 4 

 

 

 

Betreft: start nieuwe schooljaar 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Start schooljaar 

Schooljaar 2020-2021 gaat van start in de week van 17 augustus. Op maandag 

17 en dinsdag 18 augustus komen de leerlingen de boeken ophalen volgens 

het rooster dat u aantreft in de brief. Vanaf woensdag 19 augustus starten de 

lessen volgens het rooster in Magister. (Aan het eind van deze week is de 

klasindeling bekend en het rooster in Magister ingelezen.) 

 

Regels op school omtrent COVID-19 

 Bij verkoudheidsklachten, hoesten of koorts blijven leerlingen en 

personeel thuis. 

 Voor leerlingen onderling geldt de ‘1,5 meter afstand regel’ niet. 

 Voor personeel onderling, maar ook tussen personeel en leerlingen, geldt 

de ‘1,5 meter afstand regel’. 

 Het trappenhuis aan de kant van de lokalen 0.14, 1.03 en 2.02 is alleen 

toegankelijk voor personeel. 

 Elke docent zit per blokuur in een lokaal. De leerlingen wisselen per uur 

van lokaal. 

 De lokalen zijn niet op slot. 

 Leerlingen blijven tijdens de les op hun stoel zitten tot de bel is gegaan. 

 Een docent die op een even lesuur start, is vóór de bel in het lokaal waar 

les gegeven wordt. 

 In elk lokaal komt een spatscherm op de tafel van de docent. 

 Het schoolgebouw wordt maximaal geventileerd (airco, ventilatiesysteem, 

deuren en ramen zo veel mogelijk open) 

 Inhalen toetsen: de leerlingen krijgen hiervoor drie weken. Is de toets 

dan nog niet ingehaald dan wordt het cijfer 1 ingevoerd. Daarna kan de 

leerling alsnog de toets inhalen.  

 Als docenten onverhoopt enigszins ziek (verkouden, wachtend op uitslag 

Corona test) zijn, willen we de lessen zo veel mogelijk via TEAMS laten 

doorgaan. Dit betekent wel dat de desbetreffende klassen in een lokaal, 

met laptops, aan de slag moeten kunnen gaan met een invaller. 

 Tijdens de pauzes zijn de leerlingen op het schoolplein (tenzij het weer 

dat niet toestaat). 

Bij het schrijven van deze brief is vooralsnog uitgegaan van het huidige 

kabinetsbeleid (alle leerlingen naar school) inzake onderwijs en Covid-19.  

Mocht het kabinetsbeleid wijzigen, dan zullen wij u zo spoedig mogelijk 

informeren.  
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Boeken ophalen 

 

Maandag 17 augustus 2020 

 

Klas lokaal Tijd 

aanwezig  

lokaal 

 Tijd 

aanwezig 

atrium 

 

Docent 

S2MHa 2-02 13:40 13:50 L. Meijn 

S2MHb 1-04 13:50 14:00 R. El Metaoua 

S2MHc 1-11 14:00 14:10 G. Mantel 

S2MHd 2-10 14:10 14:20 M. Harinck 

S2MHe 1-12 14:20 14:30 J. Cress 

S2MHf 1-01 14:30 14:40 D. Ramautar 

 

dinsdag 18 augustus 2020 

 

Klas Lokaal Tijd 

aanwezig 

lokaal 

Tijd 

aanwezig 

atrium 

Docent 

 

SM4e 1-01 11.30 11.45 C. Ras (J. 

Bos) 

SM4f 1-07 11.45 12.00 S. Luinge 

SM4g 1-03 12.00 12.15 M. den Boer 

SM4h 2-08 12.15 12.30 I. Barends 

 

Klas Lokaal Tijd 

aanwezig 

lokaal 

 

Tijd 

aanwezig 

atrium 

Docent 

 

SM3a 1-09  13:15  13:30 J. Verburgh 

(J. van Dijk) 

SM3b 1-03  13:30  13:45 M. Reurslag 

SM3c 1-04  13:45  14:00 J. Houtenbos 

SM3d 2-14  14:00  14:15 M. Prinsen 

SM3e 0-10  14:15  14:30 H. Scheeve 

 

Klas Lokaal Tijd 

aanwezig 

lokaal 

Tijd 

aanwezig 

atrium 

Docent 

 

S4Ba 1-03 14:30 14:45 W. Roeleveld 

S4Kb 0-02 14:45 15:00 J. van 

Wechem 

S4Kc 0-03 15:00 15:15 M. Klouwer 

S4Kd 0-01 15:15 15:30 T. van Heel 

                                                                                                 

Inloggegevens Magister 

Nieuwe leerlingen (en hun ouders) die instromen op Het Saenredam ontvangen 

eind deze week hun inloggegevens Magister per post op het huisadres. 

Behalve de leerlingen die overstappen binnen OVO.: de inloggegevens Magister 

van de vorige OVO-school, worden ook gebruikt op Het Saenredam. 
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Kluissleutels 

Leerlingen van leerjaar 2, 3 en 4 gebruiken dezelfde kluis als vorig schooljaar. 

De huur voor de kluis wordt in rekening gebracht op de jaarnota. Voor deze 

factuur ontvangt u in de week van 24 augustus a.s. vanuit WIS Collect een 

mail.  

 

De ouders van de nieuwe leerlingen die instromen vanaf een andere school in 

klas 2, 3 en 4 ontvangen vanuit WIS Collect een mail voor de factuur borg 

kluissleutels. Als deze factuur uiterlijk vrijdag 14 augustus is aangemaakt en 

voldaan, kan de leerling de sleutels van zijn/haar kluisjes maandag 17 of 

dinsdag 18 augustus ophalen bij de balie. 

 

Indien u vragen heeft over WIS Collect verzoek ik u te mailen naar: 

administratie@saenredam.nl. 

 

Belangrijke data 

Bij deze willen we u alvast attent maken op een aantal belangrijke data in de 

maanden augustus t/m oktober zodat u daar rekening mee kunt houden: 

 

Woensdag 19-08-20: start lessen volgens rooster 

Maandag 24-08-20: ouderavond 4 mavo 

Dinsdag 25-08-20: kennismakingsactiviteit leerjaar 2 

Dinsdag 25-08-20: ouderavond 4 Beroepsgericht 

Donderdag 27-08-20: introductiedag leerjaar 1 

Donderdag 27-08-20: ouderavond leerjaar 1 

Maandag  31-08-20: ouderavond 3 mavo 

Dinsdag 01-09-20: schoolfotograaf 

Woensdag 02-09-20: ouderavond leerjaar 2 

Dinsdag 08-09-20: Cito 0 leerjaar 1 (+ wo 09-09 en do 10-09) 

Dinsdag 22-09-20: GGD onderzoek leerjaar 3 

Donderdag 08-10-20: beroepenmarkt leerjaar 4 

 

 

In bovenstaande brief staat veel informatie. Als u hierover of over iets anders 

vragen heeft, stuurt u dan een e-mail naar de mentor of de betreffende 

afdelingsleider of bel naar het nummer van school: 075-6409130. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Tineke Keuning 

Afdelingsleider onderbouw 

t.keuning@saenredam.nl 

 

Marga Honingh 

Afdelingsleider mavo 

m.honingh@saenredam.nl 

 

Wilbert Roeleveld 

Afdelingsleider beroepsgericht 

w.roeleveld@saenredam.nl 
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