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Nieuws voor de leerlingen van het Groene Hart Lyceum     Mei 2020 

 
Wat fijn dat we jou nu weer op school mogen terugzien. We verheugen ons op het weerzien en hopen dat 
we in de komende weken weer goed samen aan de slag kunnen en het schooljaar positief kunnen 
afsluiten. Er is natuurlijk wel wat aangepast in school om de gezondheidsrisico’s zo klein mogelijk te 
houden. Als iedereen zich houdt aan de nieuwe regels en aanwijzingen dan helpen we elkaar om gezond 
te blijven.  

Thuis en naar school 
Controleer je eigen gezondheid:  
Bij de volgende (luchtweg)klachten blijf je thuis: neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/ 
benauwdheid, koorts boven de 38 graden. Je blijft ook thuis als één van jouw huisgenoten koorts boven de 
38 graden heeft. Als alle zieke huisgenoten tenminste 24 uur klachtenvrij zijn dan mag je weer naar 
school.  
De ziekmelding verloopt op de gebruikelijke wijze, ook als je op school ziek wordt.  
Als jij of één van je huisgenoten het Covid-19 virus heeft dan informeer je zo snel mogelijk de school.   
 
Neem voldoende eten en drinken mee want de kantine blijft dicht en de automaten zijn buiten gebruik. 
Ook kun je geen gebruik maken van je kluisje. 
Ga thuis naar het toilet. De toiletten op school worden wel regelmatig schoongemaakt maar gebruik het 
toilet zo min mogelijk.  
Ga je weer naar school, lees dan eerst deze instructie zorgvuldig door, zodat je weet waar je je fiets 
neerzet, waar je de school binnengaat, welke regels er gelden, enzovoort.  

Op school 
Als je met de fiets naar school komt, dan hou je steeds 1,5 meter afstand 
van iedereen. Soms moet je dus even wachten voordat je voldoende 
ruimte hebt. Je zet je fiets neer op de plek die voor jouw klas of leerjaar 
is gereserveerd, dus niet in de stalling waar jij je fiets voorheen 
neerzette. Vervolgens loop je naar de ingang die voor jouw groep 
bestemd is en desinfecteer je je handen bij de oranje zuil. Daarna ga je 
via de kortste route naar je lokaal en zoek je een plaats in de klas. Je 
blijft altijd rechts lopen. Het lokaal wordt van achteren naar voren 
gevuld zodat je geen medeleerlingen hoeft te passeren. De stoelen en 
tafels laten we op hun plek staan. 
 
Ga liever tijdens de les dan in de pauze naar het toilet om drukte bij de 
toiletten te voorkomen. Na een toiletbezoek was je je handen gedurende 
tenminste 20 seconden met zeep en droog je je handen goed af met een 
papieren handdoekje. 

https://groenehartscholen.schoolwiki.nl/lyceum/schoolregels#heading6
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En verder blijft gelden:  
• We blijven telkens op minimaal 1,5 meter afstand; 

• We schudden geen handen; 

• We hoesten en niezen in onze elleboog;  

• We zitten niet aan ons gezicht. 
 

 
 

Pauzeren doe je in het lokaal na het tweede lesuur in de ochtend (onderbouw) en na het zesde lesuur in 
de middag (bovenbouw en 3V) met de docent die het tweede of zesde lesuur in de klas is. 
 
In principe zijn er geen tussenuren ingeroosterd tijdens de uren dat de leerlingen op school zijn. In de 
onderbouw betekent dit dat er tijdens een evt. tussenuur een andere docent de klas opvangt. 
 
Vanwege de clustering in de bovenbouwklassen kunnen tussenuren in de middag toch voorkomen. Tijdens 
deze tussenuren zijn leerlingen op een vaste plek in het compartiment waar de lessen worden gegeven. 
De leerlingen van 4 havo gaan daarom in dat geval naar de studiezaal. De leerlingen van 4 vwo gaan in dat 
geval naar de mediatheek en de leerlingen van 5 vwo naar de ruimte van het Technasium of naar de 
computers op de gang van de tweede verdieping. 
 
Tijdens deze tussenuren gelden dezelfde regels als normaal gesproken voor de studiezaal zouden gelden. 
Het is niet de bedoeling dat je ergens in de school of buiten gaat pauzeren of kletsen met medeleerlingen. 

 
 Zo doen we het in de studiezaal/mediatheek/Technasiumruimte 

• De studiezaal is uitsluitend bedoeld als individuele stilte-studieruimte. Zorg er dus voor dat 
medeleerlingen geen enkele overlast van jou hebben. 

• Bij binnenkomst zoek je een plaats, pak je je spullen en ga je individueel in stilte studeren. Bij 
voorkeur zoek je een plaats ver van je vrienden, daarmee verklein je de kans dat je afgeleid wordt. 

• Als je tijdens het uur naar muziek wilt luisteren dan zet je aan het begin van het uur je muziek aan, 
doe je je oortjes in en is je mobiel de rest van de les niet zichtbaar aanwezig.  

• Als je het zesde uur een tussenuur hebt, blijf je ook tijdens het pauzemoment op deze studieplek. 

• Het is niet toegestaan om tijdens de les je mobiel te gebruiken. Je mobiel is niet zichtbaar 

aanwezig en zit dus in je tas of in je broekzak. In voorkomende gevallen kan de surveillant je 
verplichten om de mobiele telefoon bij de conciërge af te geven. Je kunt je mobieltje dan aan het 
eind van jouw schooldag weer ophalen.  

• Je mag de iPad gebruiken om aan school te werken. Het beeldscherm moet zichtbaar zijn voor de 
unitassistente, dus zet dit omhoog.    
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Plattegrond fietsenstalling 
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Plattegrond indeling klaslokalen 
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Dinsdag 2 juni - mentorlessen 
Op 2 juni starten we het onderwijs op school weer op met een mentorles van je hele klas. Dit betekent 
dat er alleen gebruik gemaakt kan worden van grote ruimten in school. In Zermelo vind je uiterlijk 
zaterdag op welk tijdstip en in welke ruimte je verwacht wordt. Volg de plattegrond voor het gebruik van 
de fietsenstalling en de ingang op basis van het lokaal waar je bent ingedeeld voor de mentorles.  
Let op! Het kan zijn dat je vanaf woensdag een andere fietsenstalling en ingang moet gebruiken. 
In het restant van het schooljaar zijn geen mentorlessen opgenomen in het lesrooster dat je op school 
hebt. Dit blijven online ingeroosterde lessen die in Magister worden geplaatst. 

Vanaf woensdag 3 juni: vaklessen 
Op 3 juni starten vervolgens de vaklessen op school én via online streamen voor de leerlingen die thuis de 
lessen volgen. Op het betreffende lesuur is dus een deel van de klas fysiek aanwezig in het lokaal en het 
andere deel volgt dezelfde les, op hetzelfde moment, op afstand. Voor het online streamen gebruiken we 
een nieuw middel, Jitsi. 

Lestijden 
Onderbouw (behalve 3vwo): Bovenbouw en 3vwo: 
1e uur 08.20-09.10 5e uur 12.30-13.20 
2e uur 09.10-10.00 6e uur 13.20-14.10 
pauze 10.00-10.10 in lokaal met docent  pauze 14.10-14.20 in lokaal met docent 
3e uur 10.10-11.00  7e uur 14.20-15.10 
4e uur 11.00-11.50 8e uur 15.10-16.00 
 
Je volgt een beperkt rooster van max. 20 lessen op de ochtend of op de middag zonder het vak 
lichamelijke opvoeding. In het rooster in Zermelo zie je op welke dag je de les thuis volgt en op welke dag 
op school. In je rooster staat het teken van een camera icoontje, als je thuis de les volgt. Het is de 
bedoeling dat je bij elke les aanwezig bent, de docent houdt een absentieregistratie bij. 
 

Heb je een tussenuur? Meld je dan bij een van de volgende aangegeven ruimtes en gebruik de tijd om in 
stilte aan het werk te gaan of in stilte iets voor jezelf te doen.  
 

Leerjaar Lokaal 

4H SZ 

4V mediatheek 

5V 252 en gang 

Indeling klassen per ingang 

Lokalen onderbouw (behalve 3vwo)  Lokalen bovenbouw en 3vwo 

Klas lokaal ingang  Klas lokaal ingang 

c1a c169 HA3  c3v1 c053 HA2 

c1b c168 HA3  c3v2 c184 HD8 

c1c c165 HA2  c3v3 c183 HD8 

c1d c162 HA2  c3v4 c180 HD8 

c1e c159 HA4  c3v5 c156 HA4 

c1f c255 HA4  c4h1 c084 HD7 

c1g c183 HD8  c4h2 c073 HD5 

c1h c053 HA2  c4h3 c081 HD8 

c1i c267 HA3  c4h4 c176 HD5 

c1j c261 HA2  c4h5 c172 HD5 
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Lokalen onderbouw (behalve 3vwo)  Lokalen bovenbouw en 3vwo 

Klas lokaal ingang  Klas lokaal ingang 

c2h1 c084 HD7  c4h6 c075 HD5 

c2h2 c081 HD7  c4v1 c168 HA3 

c2h3 c073 HD5  c4v2 c162 HA2 

c2h4 c075 HD5  c4v3 c165 HA2 

c2v1 c176 HD5  c4v4 c169 HA3 

c2v2 c172 HD5  c5v1 c255 HA4 

c2v3 c156 HA4  c5v2 c261 HA2 

c2v4 c180 HD8  c5v3 c264 HA3 

c2v5 c251 HA4  c5v4 c267 HA3 

c3h1 c264 HA3     

c3h2 c184 HD8     

c3h3 c256 HA2  
 

  

4 en 5 juni: herkansingen bovenbouw en 3havo 
De leerlingen van 3havo en de bovenbouw die zich hebben opgegeven voor een herkansing ontvangen 
dinsdag 2 juni een overzicht met locatie en tijden per e-mail. De herkansingen worden op 4 en 5 juni 
afgenomen in gymzalen en lokalen. 
 
De bovenbouwleerlingen hebben een herkansing en verder geen lessen. Parkeer je fiets dan in de 
fietsenstalling van dat deel van de school waar jij je herkansing hebt en gebruik dan ook de bijbehorende 
ingang. Voor gymzaal L en M gebruik je dezelfde fietsenstalling als voor ingang HD5.  
 
Voor 3 havo leerlingen geldt dat ze na de herkansing tijdens het 1e lesuur nog lessen volgens het rooster 
volgen. Parkeer je fiets in dan in het deel van de fietsenstalling passend bij het gedeelte waar je je lessen 
na het eerste lesuur hebt. Loop vervolgens via de kortste route buiten de school om naar de ingang van de 

gymzaal waar je je herkansing hebt. Na de herkansing loop je weer via de kortste route buiten de school 
om naar de ingang van dat deel van de school waar je je lessen hebt 

Zermelo 
Zoals aangegeven kan je in je rooster in Zermelo zien of je een 
online les hebt of een les op school doordat er een camera-
icoontje bij de les in het rooster staat. 
 
De app van Zermelo op de iPad laat dit icoontje helaas niet zien. 
Dit is wel te zien in het rooster in de WebApp van Zermelo. 
 
Hoe komt je bij de WebApp: 
1. Open een browser (Safari op de iPad, Internet Explorer, 

Google Chrome of Mozilla Firefox op een computer of ander 
device) 

2. Typ het portal-adres van de school in: 

groenehartscholen.zportal.nl 
3. Voer je inloggegevens van Zermelo in. 
4. Zet een vinkje bij "Ingelogd blijven" 
5. Klik op <Inloggen> 

 
  

https://groenehartscholen.zportal.nl/
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Hieronder zie je een voorbeeld hoe je rooster eruit zou kunnen zien: Maandag, woensdag en donderdag 
online lessen, dinsdag en vrijdag les op school.  
 

 
 
Je kunt er voor kiezen om deze WebApp op te slaan op je iPad of je device (via een bladwijzer) zodat je 
er een volgende keer weer snel bij kunt. 
 
Op de iPad doe je dat zo: 

• Zorg ervoor dat je ingelogd bent in de WebApp in Safari 

 

• Ga naar het menu:    
 

• kies voor <Add to Home Screen>:    
 
 

• klik op <Add>:   

Online lessen met Jitsi Meet 
Zoals jullie wellicht hebben gemerkt is er op jullie iPad een nieuwe app geïnstalleerd. 
Deze app willen we gaan gebruiken om videolessen te geven. 
 

De docent kan dan met zijn iPad het bord filmen en vanaf de docentencomputer in het 
lokaal documenten/ instructies delen. 
 

Feitelijk werkt het hetzelfde als Zoom of Google Meet. Wel moeten jullie even een 
paar instellingen invoeren in de app. 
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Start de app Jitsi Meet en klik linksboven op de drie streepjes (Menu) 

Kies dan voor Instellingen en dan zie je het scherm wat je hiernaast ook ziet.  

Vul de volgende gegevens in: 

Weergavenaam: 

Deze naam ziet de docent dus gebruik je volledige naam. 

 
Server-URL: 

https://jitsi.scopescholen.nl 

 
Starten met audio gedempt : 
Dit schuifje laat je uit , je kan dan bij binnenkomst in de les laten horen dat je 
er bent en daarna de microfoon muten. 
 
Starten met video gedempt : 
Dit schuifje zet je aan, de camera’s worden tijdens de les niet gebruikt. Je kan 
dus lekker in pyjama de les volgen. 
 

Dan nog even, linksboven, op het pijltje naar links klikken en de instellingen 
zijn dan opgeslagen. Deze instellingen hoef je maar één keer te doen. 
 

Daarna kan je een de naam van de les invoeren om de les te volgen. Deze naam 
ontvang je van de docent. De docent kan iedere keer dezelfde naam gebruiken 
en lesnamen blijven in een lijstje zichtbaar dus de volgende keer kan je direct 
verbinden. 
 

Eventueel moet je nog een wachtwoord invoeren om toegang te krijgen tot de 
les. Die heb je dan ook ontvangen van de docent. 
Tijdens de les zie je onderaan het scherm de volgende knoppen: 

 

 Chat starten: hier kan je een vraag stellen aan de docent  

 Microfoon: aan en uitzetten van de microfoon 

 Telefoon: verlaten van de les 

 Video: Aan en uitzetten van de camera. Doe dit alleen als de docent dit vraagt. 

 Drie puntjes, meer opties zoals “hand opsteken" 

Mediatheek 
 
Heb je nog een boek van de mediatheek thuis? Dan kan je die vanaf volgende week mee naar school 
nemen. Bij elke ingang van de school staat een krat waarin je je boeken van de mediatheek kunt 
inleveren. 
 
Zou je graag nog een boek willen lenen? Binnenkort ontvangen alle leerlingen een bericht van de 
mediatheek met meer informatie hierover. 

 
 
 
 
 

https://jitsi.scopescholen.nl/
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Tot slot 
In dit infobulletin heb je aardig wat informatie gekregen. Mevrouw Susan en mevrouw van der Vegt 
hebben een aantal zaken op een rijtje gezet voor jullie. 
Veel kijkplezier en tot volgende week! 
 
 

 
https://bit.ly/2yGPY26 

 
 
 
 

 

https://bit.ly/2yGPY26
https://drive.google.com/file/d/1ufMlSytk92nwLDhWa2A71-7vKQP61W_4/view?usp=sharing

