
Beste leerlingen en ouders van klas … ,  
 
Vanaf 2 juni is het zover, we gaan weer open voor onderwijs op de locatie, wij zien hier naar uit! Het 
zijn bijzondere tijden. Wij hebben de leerlingen gemist en zijn blij weer fysiek les te kunnen gaan 
geven.  
 
Met deze brief willen wij u informeren over hoe het onderwijs er vanaf 2 juni uit gaat zien bij Helicon 
VMBO Nijmegen. Uw kind zal namelijk 1,5 dag per week naar school gaan en daarnaast aan de hand 
van de weektaken / studiewijzers thuis werken en digitaal ondersteund worden. Het wordt een mix van 
onderwijs op school (fysiek) en onderwijs op afstand (digitaal). 
 
Bij het volgen van onderwijs op school houden wij ons aan de richtlijnen. De veiligheid van uw 
zoon/dochter en van de docent staat hierin voorop. 

- We houden 1,5m afstand van elkaar;  
- Groepen zijn niet groter dan 10 leerlingen; 
- De kantine is dicht, zorg zelf voor voldoende drinken en een lunchpakket; 
- De kluisjes mogen niet gebruikt worden, dus alle spullen die nodig zijn zitten in de tas; 
- Er zijn voldoende maatregelen omtrent hygiëne. 

 
Later deze week volgt hierover uitgebreide informatie en een informatiefilmpje. Wij willen u vragen 
deze informatie met uw kind te bespreken. Dit is zowel belangrijk voor de veiligheid van uw kind als 
voor de veiligheid van de collega’s. Uw hulp is noodzakelijk, we moeten dit samen doen! 

De groepsindeling en het rooster vanaf 2 juni; onderwijs op school 

De lessen op school staan in eerste instantie in het teken van welbevinden, begeleiding en plannen. 
Daarnaast kijken we wat de leerlingen nodig hebben voor de verschillende vakken. Vakgebonden 
uitleg aan leerlingen kan op aanvraag gegeven worden. 

De klas is opgedeeld groepen en zij hebben op meerdere dagen op school les. Het rooster en de 
groepsindeling ziet er als volgt uit: 

 1A.1 1A.2 1A.3 
 lokaal docent lokaal docent lokaal docent 

Maandag       
8.30 - 10.45 BV - 2 DMA LO - 8 MAF plant - K2 JGR 
11.15 - 13.30 13 VDB 14 MJG 15 NIC 

       
Donderdag       
8.30 - 12.00 21 DUI 22 VDB 23 LIH 

       
 Jaimy  Beekman Yindi  de Gooyert Timo  Grutters 
 Robin Jansen Roberto Kersten Niki Hendriks 
 Imke de Jong Erwin Kroon Jesper Hermsen 
 Hanne Peters-Sengers Naomi Leenders Finn van den Hoogen 
 Do  Poelen Renu Reichgelt Chevely Lynch 
 Jaap  Tolsma Mirte van Rosmalen Sjoerd Mennes 
 Tijn Veltman Joris Vermeulen Sven Rutten 
 Sam Verstappen Demi Willems Demy van Tiel  
       

 

Pauze wordt in het lokaal gehouden.  



Onderwijs op afstand (digitaal) 

Op de dagen dat er geen les is op school (di, wo en vr), werkt uw kind aan de weektaken die voor de 
verschillende vakken in MS Teams staan.  

Wij geven elke dag fysiek onderwijs op school en digitaal onderwijs. Wij kunnen daarom niet altijd de 
eigen docent inzetten voor het digitale onderwijs. Er zijn verschillende docenten beschikbaar voor het 
digitale onderwijs en dit zijn misschien andere docenten dan die uw kind kent. Toch kunnen deze 
collega’s de vragen van uw kind digitaal beantwoorden. De volgende collega’s zijn onder schooltijden 
(tot 15u) via de chat in MS Teams te bereiken: 

   
Dinsdag Mw. Klaassen Engels 
 Mw. Khawari  Engels 
 Mw. Hormes Nederlands 
 Dhr. Onland Nederlands 
 Mw. 't Zand Nederlands en BUV 
   
Woensdag  Dhr. Onland Nederlands 
 Dhr. Jansen Groesbeek Engels  
 Dhr. IJzendoorn Rekenen 
 Dhr. van Es Biologie 
   
Vrijdag Mw. Houterman Nederlands 
 Mw. Hormes Nederlands 
 Dhr. Onland Nederlands 
 Mw. Khawari Engels  

 

Doordat wij ons hebben gericht op het geven van fysiek onderwijs hebben wij geen tijd gehad om de 
check-in vorm te geven op de dagen dat de leerlingen digitaal les krijgen.  

Wij zullen zo snel mogelijk de check-in weer invoeren en u daarover berichten. 

 

Overgang naar volgend schooljaar 

 
In principe hanteren wij het overgangsbeleid van Helicon. In deze tijd hebben we hieraan toegevoegd 
dat wij leerlingen het voordeel van de twijfel geven indien er twijfel is.  

Om dit jaar te bepalen of uw zoon/dochter over kan gaan kijken wij naar: 

- Het welbevinden van uw zoon/dochter; 
- Het overgangsbeleid; 
- Het hele schooljaar, dus ook de tijd voor Corona; 
- De inzet tijdens Corona; 
- Of uw zoon/dochter succesvol zal zijn in het hierop volgende jaar. 

 
De mentor houdt met u contact indien er twijfels zijn over de overgang naar het volgende leerjaar.. 

Vervoer 

Wanneer u verder woont dan 8 km van school en uw zoon/dochter kan niet op de fiets komen of 
gebracht worden, dan heeft u dit via MijnHelicon aan kunnen geven. In dit geval wordt er met u 
contact opgenomen zodra er meer duidelijkheid is.  



Tot slot 

Ook voor de school zijn dit uitzonderlijke tijden. Wij proberen recht te doen aan wensen en behoeften 
van uw zoon/dochter. Hun welbevinden staat voorop. Mocht u hebben aangegeven dat uw 
zoon/dochter niet naar school kan komen, dan neemt de mentor met u contact op.   

De manier waarop wij het onderwijs hebben ingericht vanaf 2 juni zullen wij gaandeweg bijschaven om 
het verder te verbeteren. Wij doen een beroep op uw geduld en hopen dat u samen met uw 
zoon/dochter met ons mee wil blijven denken, zoals u dat tot nu toe ook heeft gedaan.  

Voor vragen kunt u terecht bij de mentor van uw zoon/dochter of bij een van de teamleiders. 

Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben,  

Met vriendelijke groet, 

MT Helicon VMBO Nijmegen 

Fleur Hagenbeek 
Arjo Heij 
Dionne Tiggelovend 

 


