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Geachte dames en heren, 
De ene helft en de andere helft 
Zoals ik u gisteren berichtte gaan de scholen na de oranjevakantie weer open met half bezette 
klassen. 
De leerlingen van de groepen 1, 2, 3, 4, 6 en 8 zijn op achternaam verdeeld. In de ene helft zitten de 
leerlingen die een achternaam hebben die begint met de letters A tot en met H; in de andere helft met 
de letters I tot en met Z.  
Voor groep 5 geldt een afwijkende indeling, namelijk respectievelijk A tot en met J en K tot en met Z. 
Voor groep 7 is het ook ietsje anders, namelijk respectievelijk A tot en met K en L tot en met Z.  
In groep 4 worden Daoud, Mert en Lara in ‘de eerste helft’ geplaatst. Dit heeft te maken met of het 
plaatsen van broers en zussen in dezelfde helft of de verdeling van de aantallen in twee helften.  
Voor wat betreft de maand mei komen de leerlingen van ‘de ene helft’ op maandag 11, woensdag 13, 
vrijdag 15, dinsdag 19, maandag 25, woensdag 27 en vrijdag 29 mei naar school. 
De leerlingen van ‘de andere helft’ komen in mei op dinsdag 12, donderdag 14, maandag 18, 
woensdag 20, dinsdag 26 en donderdag 28 mei naar school. 
Hemelvaartsdag en de vrijdag daarna (donderdag 21 en vrijdag 22 mei) is de school gesloten. Over 
het rooster na 1 juni wordt u later bericht.  
Helaas kunnen leerlingen niet roulerend worden verdeeld over bijvoorbeeld een aantal vaste dagen in 
de week. De overheid schrijft ons voor dat de klassen moeten worden verdeeld in ‘vaste cohorten’, 
waarbij leerlingen niet mogen rouleren over de vaste cohorten. De cohorten of delen van cohorten 
mogen zelfs niet gelijktijdig op school aanwezig zijn. Dit heeft alles natuurlijk te maken met het 
minimaliseren van de verspreiding van het coronavirus.  
Vanuit didactisch oogpunt sorteert het meer effect als de leerlingen elke keer (als zij ‘om de dag’ op 
school zijn) samen met de leraar de voorafgaande thuisdag kunnen evalueren en de volgende 
thuisdag kunnen voorbereiden. Er wordt gedacht zo meer continuïteit en regelmaat in het didactische 
proces te genereren.  
Honorering van verzoeken tot het schoolgaan op ‘vaste dagen’ leidt ertoe dat het welhaast onmogelijk 
wordt iedere dag in een groep ongeveer de helft van de leerlingen binnen te krijgen. Immers voor de 
een zal goed uitkomen maandag en dinsdag, voor de ander dinsdag en vrijdag, voor een derde 
maandag en vrijdag, enz. Bovendien zouden dan leerlingen rouleren over de cohorten. 
Tenslotte worden de leerlingen van een klas in een systeem van ‘om de dag’ nu gelijkelijk voorzien 
van vaklessen als gymnastiek, dansante vorming, muziek en handvaardigheid. Het vakrooster voor de 
betreffende leraren blijft namelijk gehandhaafd. Zou een leerling op twee vaste dagen komen, dan is 
er een kans dat deze leerling nooit of juist altijd zo’n vakles krijgt.  
Voor eventuele vragen houd ik mij beschikbaar.  
Met een vriendelijke groet,  
P.O. Severin, directeur.  

 


