
Zo ziet jouw schoolweek er uit tot de zomervakantie. 
Het lesrooster gaat in vanaf 2 juni en eindigt op 26 juni 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

LESBLOK TIJDSDUUR VAK(KEN) 

1 30 minuten De dagstart 

2 30 minuten  Engels, Nederlands 

of Wiskunde 

3 30 minuten Engels, Nederlands 

of Wiskunde 

4 90 minuten Klas 1 en 2: 

praktijkvakken 

Klas 3: profiel 

Groen of L.O. 

 

 

 

Je gaat twee dagdelen naar school 

Vanaf dinsdag 2 juni ga je weer twee dagdelen 

naar school.   

 

 

Elke klas heeft een stamlokaal  
Al je lessen, behalve praktijk, volg je in een vast 

lokaal. We hebben sommige klassen gesplitst, 

aangezien we anders de 1,5 meter regel niet 

kunnen garanderen.  

  

 

 

Hoe ziet een dagdeel op school er uit? 

Een dagdeel bestaat standaard  

uit vier lesblokken. In je Magister  

agenda staat precies welk vak je  

wanneer hebt. 

 

 OCHTEND 

8.30 – 11.30u 

MIDDAG 

12.30 – 15.30u 

maandag Klas 1 Klas 2 

dinsdag Klas 3 Klas 1 

woensdag Online lessen via Teams 

Toetsmoment klas 3* 

donderdag Klas 2 Klas 3 

vrijdag Online lessen via Teams 

Toetsmoment klas 3* 

* Hiervoor zal een rooster verschijnen. 

 

 

 

 

Praktijkvakken klas 1 en 2 

De praktijkvakken krijg je in kleine groepjes van 

ongeveer 8 – 10 leerlingen.  In de agenda van 

Magister staat per lesweek welk praktijkvak je 

krijgt.  

 

Welke vakken blijven 

ONLINE? 

Voor de volgende vakken gaan de 

online lessen + (t)huiswerkles door tot 

de zomervakantie. 

Klas 1:  MM en MN 

Klas 2: MM, MN, Duits en economie. 

Klas 3: Biologie, nask1, Duits.  

 Maatschappijleer en economie. 

 

 

Pauze  
De pauzes breng je door in het klaslokaal. De 

kantine is gesloten.    

  

Wat is de DAGSTART 

eigenlijk? 

De dagstart bestaat één keer in de 

week uit contact met je mentor. 

Daarnaast ga je tijdens dit blok 

werken aan je huiswerk. Zorg dat je 

altijd huiswerk meeneemt voor dit 

blok! 

 

De schoolbus 

De schoolbus van Terra rijdt niet. 

Levert dit voor jou problemen op? 

Neem dan contact op via: 

concierges.oldekerk@terra.nl 



  

 

 

VOOR DE LESSEN.. 

 

 

 

1. Als je verkoudheidsklachten en/of 

symptomen van griep hebt, word je niet 

toegelaten tot de school.  

2. Neem zo weinig mogelijk spullen mee 

naar school.  

3. Je bent niet meer dan 10 minuten van 

te voren aanwezig op school.   

4. Bij aankomst op school volg je direct 

de route naar het klaslokaal waar je 

lessen starten.  

 

 

 

BELANGRIJKE MAATREGELEN OP SCHOOL DIE JE EVEN MOET WETEN.. 
PROTOCOL CORONA VOOR LEERLINGEN TERRA OLDEKERK 

 

 
IN HET SCHOOLGEBOUW.. 

 

 

 

TOT SLOT NOG EVEN DIT.. 

 

 

 

1. We verwachten van jou dat je je best 

doet om je te houden aan de 1,5 meter 

regel. 

2. Volg de instructies op die je krijgt bij 

aankomst op school (bijvoorbeeld over  

het ontsmetten van je handen, de vaste 

looproutes etc.). 

3. Je mag je vóór, tijdens en na de lessen 

nergens anders in de school begeven. 

4. Je kan in het schoolgebouw (tijdelijk) 

geen gebruik maken van de printers en 

kluisjes. 

 

 

1. Na afloop van de laatste les moet je 

wachten op het teken van je docent dat 

je mag vertrekken.  

2. Je gaat direct naar huis en je verblijft 

niet in het schoolgebouw of in de buurt 

rondom het schoolgebouw. 

3. De kantine is gesloten.  

 

 


