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Aan de ouder(s)/verzorger(s) en alle leerlingen
Alkmaar, 24 september 2020

Betreft: extra belsignaal
Kenmerk: ASP/MULA/2009.069
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Beste leerling,
Met deze brief wil ik u/je laten weten dat er vanaf maandag as. 28 september een belsignaal bij komt. Dat nieuwe
signaal, met een andere klank, gaat vijf minuten vóór de bekende bel. Het doel daarvan is, dat personeelsleden
zich veilig naar een lokaal e.d. kunnen begeven, voordat er leerlingen in de gangen zijn. Met het instellen van
een ander en tweede belsignaal proberen we de anderhalve meter afstand maatregel van docenten ten opzichte
van de leerlingen beter te kunnen garanderen.
De lestijden blijven hetzelfde. De bekende bel klinkt op dezelfde tijden als voorheen, behalve na de pauzes, dan
klinkt de bekende bel maar één keer.
Het bovenstaande betekent het volgende:






Om 8:25 uur klinkt de nieuwe bel. Die is voor het personeel. Je (de leerling) blijft dan nog in de
kantine.
Om 8:30 uur klinkt de bekende bel. Je hebt, als leerling net als anders, vijf minuten om naar je lokaal te
gaan.
Om 9:15 uur klinkt de nieuwe bel. Dan kan je docent naar een volgend lokaal lopen. Je (de leerling)
blijft rustig zitten. In veel gevallen hoeft je docent niet weg.
Om 9:20 uur klinkt de bekende bel. Je hebt als leerling vijf minuten om naar een ander lokaal te gaan.

Zo gaat het elk lesuur.
Aan het einde van een pauze gaat het iets anders dan je gewend bent.






Om 10:25 uur klinkt de nieuwe bel i.p.v. de bekende bel. Je blijft als leerling dan nog in de kantine.
Personeel kan naar het lokaal gaan.
Om 10:30 uur klinkt de bekende bel. Je hebt als leerling vijf minuten om naar je lokaal te gaan.
Om 13:25 uur klinkt de nieuwe bel i.p.v. de bekende bel. Je blijft als leerling dan nog in de kantine.
Personeel kan naar het lokaal gaan.
Om 13:30 uur klinkt de bekende bel. Je hebt als leerling vijf minuten om naar je lokaal te gaan.

Vanaf maandag gaan we ervaren hoe deze aanpassing werkt. Eventueel volgt een bijstelling van de maatregel.
Dat wordt dan tijdig gecommuniceerd.
Met vriendelijke groet,
drs. G.H. van Asperen
rector
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