
 

 

Zaandijk, 11 augustus 2020 

 

 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van alle leerlingen van leerjaar 1 

 

 

Betreft: start nieuwe schooljaar 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Wij zien uit naar het nieuwe schooljaar. In onderstaande brief informeer ik u 

nader over hoe deze start eruit ziet en over de maatregelen omtrent Covid-19 

die wij hebben getroffen.  

 

Start schooljaar 

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

komen de leerlingen de boeken ophalen volgens onderstaand rooster. Daarna 

gaan zij naar huis om hun boeken te kaften.  

 

Klas Tijdstip Lokaal 

1A 11.00 uur Atrium (centrale ruimte in de school) 

1B 11.20 uur Atrium 

1C 11.40 uur Atrium 

1D 12.00 uur Atrium 

1E 13.00 uur Atrium 

1F 13.20 uur Atrium 

 

Op dinsdag 18 augustus komen alle eerstejaars leerlingen naar school voor een 

dag waarin zij de school, hun klasgenoten, mentor en de peer leader beter leren 

kennen. De leerlingen zijn dan op school van 10.00 uur tot 14.30 uur. Deze dag 

hoeven de leerlingen nog geen boeken mee te nemen. Wel is het handig als zij 

de volgende spullen in hun tas hebben: agenda, etui, schrift, lunchpakket en 

drinken.  

 

De leerlingen ontvangen deze dag ook hun kluissleutel en inlogcode om hun 

rooster in Magister te kunnen zien. Ouders ontvangen de inloggegevens Magister 

per brief op het huisadres. 

 

In onderstaand schema kunt u zien welke klas in welk lokaal verwacht wordt:  

 

Klas Lokaal Omschrijving  

1A 0.08  Lokaal bevindt zich in het gebouw tegenover de entree. 

1B 2.09 Lokaal bevindt zich op de tweede etage. 

1C 1.08 Lokaal bevindt zich op de eerste etage (bovenaan 

centrale trap) 

1D 1.12 Lokaal bevindt zich op de eerste etage tegenover 1.11 

(klein gangetje in) 

1E 2.01 Lokaal bevindt zich op de tweede etage. 

1F 2.02 Lokaal bevindt zich op de tweede etage. 
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Woensdag 19 augustus starten de lessen volgens rooster.  

 

Belangrijke data 

 

De volgende data zijn belangrijk komende periode:  

 

- donderdag 27 augustus is de introductiedag voor leerjaar 1. In verband 

met Covid-19 is het Slapen op School avond/nacht-programma verplaatst 

naar april. Het dagprogramma vindt wel plaats op 27 augustus. Hierover 

ontvangen de leerlingen meer informatie van hun mentor.  

- donderdag 27 augustus is tevens de eerste ouderavond gepland. In 

verband met de maatregelen rondom Covid, is er gekozen voor het 

volgende programma waarop 1 ouder/verzorger welkom is.  

Klas Tijdstip inloop Programma in 

Atrium 

Individuele 

vragen aan 

mentor in lokaal 

0.01/0.02 

1A, 1B en 1C 18.45 uur 19.00-20.00 uur 20.00-20.30 uur 

1D, 1E en 1F 20.00 uur 20.15-21.15 uur 21.15-21.45 uur 

  

- dinsdag 1 september komt de schoolfotograaf op school. 

- In de week van dinsdag 8 september maken alle eerstejaars leerlingen 

Citotoetsen die wij als 0-meting gebruiken. Hierover ontvangt u nog een 

aparte brief van mij met meer informatie. 

 

Regels op Het Saenredam 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 

uiteraard 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). 
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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.  

 

Financiële zaken 

Voor de factuur ‘jaarnota schoolkosten 2020-2021’ ontvangt u in de week  

van 24 augustus a.s. vanuit WIS Collect een mail.  

 

Voor de factuur borg/huur kluis heeft u vanuit WIS Collect al een mail 

ontvangen. Uw zoon/dochter ontvangt 18 augustus van de mentor de 

kluissleutels als u deze factuur heeft aangemaakt en betaald.  

Indien u vragen heeft over financiële zaken verzoek ik u te mailen naar: 

administratie@saenredam.nl  

 

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 naar mij of bel naar 

het nummer van school: 075-6409130. 

 

Met vriendelijke groet, 

Tineke Keuning 

Afdelingsleider onderbouw 

Het Saenredam 

t.keuning@saenredam.nl 
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