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Gemeente Smallingerland (contactpersoon samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland is Jan de Vos) 
 

Scholen Inrichting onderwijs vanaf 2 juni 2020 
 

Drachtster Lyceum 
 
 
 

Inrichting onderwijs vanaf 2 juni: 
 
Alle leerlingen komen 2 dagdelen op school. Per niveau-leerjaar is hier een weekrooster voor gemaakt. De groepen worden afhankelijk van de grootte 
van lokalen in 2-en of 3-en gesplitst. Docenten wisselen van lokaal. 
Het online-onderwijs gaat door. Toetsen worden deels op school en deels thuis afgenomen. 
De groep die de afgelopen weken op school werd opgevangen vanwege te weinig structuur thuis, doet de 2 dagdelen op school mee met de eigen klas en 
komt daarnaast ook nog 2 dagdelen op school. 
Alle RIVM-maatregelen zijn in school getroffen (hygiëne, looproutes, lokaalbezetting 1,5 meter etc) 
 

Singelland VHS 
 

Inrichting onderwijs vanaf 2 juni: 
 
Leerlingen komen 2 keer per week op school. Ze krijgen 4 uur les (30 minuten). De onderbouw in kernvakken en de bovenbouw vooral praktijkvakken. De 
school is in compartimenten verdeeld, er zijn vaste looproutes en alle RIVM-maatregelen zijn genomen. De 30 leerlingen in TOM-XL blijven waar mogelijk 
ook na 2 juni ‘s ochtend op school komen als ze geen lessen volgen. 
 

Singelland ISK 
 

Inrichting onderwijs vanaf 2 juni: 
 
Vanaf 2 juni zijn er 5 klassen aanwezig per dag, verdeeld over 10 groepjes van c 7 leerlingen.  
De leerlingen komen 2 dagen achter elkaar op school van 10.00 tot 13.30 uur 
De focus ligt op instructie en toetsen. Verwerking blijft thuisonderwijs. 
Nadruk ligt op de vakken Nederlands, Engels, Wiskunde/ICT en praktijk. 
Aandacht vergt het vervoer (afstemming met de vervoerders door de mentoren). 
Dit omdat de ISK een regiofunctie heeft. 
Verder zijn allerlei praktische maatregelen conform de RIVM-richtlijnen in het gebouw getroffen. 
 

Singelland De Venen 
 

Inrichting onderwijs vanaf 2 juni: 
 
De onderbouw komt 3 dagdelen op school en de bovenbouw 2 dagdelen. 
Leerlingen krijgen zowel theorie vakken als ook praktijkvakken. 
De stages zijn voor zover mogelijk steeds al doorgegaan en worden nu weer verder opgestart / uitgebreid. 
De sociale opvang op school voor kinderen die thuis moeilijk tot onderwijs te bewegen waren blijft 2 dagdelen voor een kleine groep kinderen bestaan. 
Een leerling is echt zorgelijk (al voor corona). Hier de LPA ingeschakeld. 
Het online – thuisonderwijs is vervallen.  Alle Chromebook (er waren 100 uitgeleend) zijn op school. 
Het RIVM-beleid wordt gehanteerd met hygiëne, 1,5 meter en eenrichtingsverkeer in het gebouw. 
 

Gomarus 
 

Inrichting onderwijs vanaf 2 juni: 
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In de eerste week start elke groep met een mentorles. Vanaf 5 en 8  juni zijn lessen ingeroosterd, vooral op maandag t/m donderdag. Op vrijdag kunnen 
individuele leerlingen inhaalwerk doen, opdrachten afmaken om cijfers te verbeteren en toetsen te maken. 
Klas 1 en 2 BK gaan 4 dagdelen naar school. Er is geen online-onderwijs en geen huiswerk meer. 
Klassen 1 en 2 TL-TH-HV gaan 2 dagdelen naar school, hebben geen online-lessen en wel huiswerk 
Klas 3 TL heeft een eigen programma i.v.m. het afronden van het PTA. De leerlingen komen 3 dagdelen op school. 
Klas 3 havo en vwo gaan 3 dagdelen naar school, hebben geen online-lessen en wel huiswerk. 
Noodzakelijke maatregelen (1,5 meter, looproutes, hygiëne etc) zijn conform de RIVM-richtlijnen in het gebouw getroffen. Taken buiten de lestaken 
worden onder de docenten verdeeld. 
 

Liudger Ring  
 

Inrichting onderwijs vanaf 2 juni: 
 
Er is een draaiboek voor de opening op 2 juni met de volgende hoofdlijn: 
Fase 1 gaat de hele week naar school (halve groepen met een deel in de ochtend en een deel in de middag) 
Fase 2 en 3 komen minder op school (2 of 3 dagen), mede omdat stages langzaam ook weer worden opgestart. 
Digitaal onderwijs blijft voor de leerlingen die niet op school zijn 
De 2 leerlingen die nu op school extra worden opgevangen krijgen ook na 2 juni een maatwerkprogramma 
 

Liudger Splitting 
 

Inrichting onderwijs vanaf 2 juni: 
 
Vanaf 2 juni worden de klassen in drieën gesplitst.  
Onderbouw: De leerlingen BK en Mavo in de onderbouw krijgen coachlessen, kunnen achterstanden inhalen en krijgen begeleiding bij schoolwerk. Op de 
Mavo kunnen leerlingen zich inschrijven voor vaklessen en is er in de week van 8 juni een toetsweek. Vanaf 15-16 juni zijn er herkansingen (maximaal 2 
toetsen) voor de onderbouw. 
Bovenbouw: Er wordt nu al (Mavo) en vanaf 3 juni (BK) gewerkt met flexuren. Leerlingen kunnen zich inschrijven en volgen minimaal 1 vak fysiek. Voor 
BK zijn er coachmomenten in de school. De Mavo heeft van 8-12 juni een schoolexamenweek. In de week van 15-19 juni zijn er voor Mavo en BK toetsen 
en herkansingen.  
Opvang voor leerlingen in een kwetsbare thuissituatie (waarbij hulpverlening betrokken is in het gezin/voor de leerling) blijft. Elke ochtend van 8.30 - 
12.00 uur werken deze leerlingen onder begeleiding van een onderwijsassistent aan hun schoolwerk. Dit zijn momenteel 8 leerlingen. 
 

Liudger Raai 
 
 

Inrichting onderwijs vanaf 2 juni: 
 
De onderbouw blijft na 2 juni deels online leskrijgen komt deels op school voor een aantal lessen onder leiding van de mentoren. Doel is ook het sociaal 
contact met andere leerlingen. 
Een groep leerlingen met achterstanden krijgt een intensiever bijspijkerprogramma gedurende 3 middagen op school. Het schooljaar eindigt met een 
toetsweek zoals gepland in het jaarrooster. 
De bovenbouw heeft vanaf 4 juni tot 12 juni een toetsweek. Daarna zijn er herkansingen. 
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VSO Talryk 
  

Inrichting onderwijs vanaf 2 juni: 
 
Vier dagen per week (ma-di-do-vr) zijn leerlingen op school tot 15.00 uur. Het personeel tot 15.30 uur. 
Op woensdag wordt door het team het onderwijs op afstand gegeven en worden er voorbereidingen gedaan.  
Waar mogelijk wordt aan de RIVM-richtlijnen voldaan met hygiëne, 1,5 meter, looproutes en inrichten van de (praktijk)lokalen.  Als dat niet kan, worden 
vakken (zwemmen, muziek, stages eventueel enkele praktijkvakken) niet gegeven. De noodopvang is er tot 8 juni.  
Aandachtspunten zijn het handelen met leerlingen met fysiek contact en het zorgprotocol voor medisch handelen. Het vervoersprotocol moet nog 
worden uitgewerkt. 
 

VSO De Zwaai, inclusief 
het Matrix Lyceum en de 
Synthese groep 
 

Inrichting onderwijs vanaf 2 juni: 
 
Zwaai: de school is 5 dagen open (hele dagen). Elke leerling komt 3 dagen op school. Per dag zijn er ongeveer 60-70 leerlingen in het gebouw. Er wordt 
gewerkt met een aangepast lesrooster.  Voor de verdere vormgeving is het LECSO-protocol leidend. De richtlijnen van de RIVM zijn in het gebouw 
getroffen hygiëne, 1,5 m, looproutes etc.). 
 
Matrix: de vestiging is 5 dagen open. Bovenbouw komt 3 dagen en de onderbouw komt 2 dagen op school. De leerlingen in de onderbouw die ook al 
opgevangen werden, komen een extra dag op school.  
In een lokaal kunnen maximaal 10 leerlingen. Docenten van het Drachtster Lyceum geven volgens het rooster geven online en of-line de vaklessen. De 
richtlijnen van de RIVM zijn in het gebouw getroffen (hygiëne, 1,5 m, looproutes etc.). 19 juni is de laatste lesdag voor de leerlingen. 
 
Synthese: de vestiging is 5 dagen open. De leerlingen in de onderbouw gaan 2 tot 3 dagen naar school. De bovenbouw de hele week vanwege de 
koppeling aan de Topsportgroep. De bovenbouwleerlingen kunnen elke dag naar school. Samen met de studiecoach wordt afhankelijk van de 
persoonlijke situatie bekeken welke en hoeveel dagen de leerling naar school komt. De studiecoaches zijn aanwezig in de groepen. Vaklessen worden 
online gegeven. Mogelijk gaat een docent Kunst ook fysiek lesgeven. Schakelen is moeilijk voor een aantal leerlingen. Zij worden in de eerste week (week 
van 2 juni) extra voorbereid op de nieuwe situatie. De lesdag is iets verkort, ook om de docenten meer ruimte te geven voor voorbereiding en 
administratie. 
Er wordt flexibel gewerkt met individuele programma’s. Die lopen ook door na de zomervakantie. Een echt moment van overgang is er daarom niet voor 
alle leerlingen aan het eind van het schooljaar. 2 juli is de laatste schooldag. 
 

OPDC Het OPDC gaat vanaf 2 juni met een maatwerktraject voor elke leerling open 
Alle leerlingen komen maandag tot en met donderdag van 10.00 - 14.00 op het OPDC. Er wordt dus gewerkt met een verkort rooster. 
Er is een vast rooster met ruimte voor schoolwerk en waar mogelijk / gewenst symbiose. 
Hierover wordt per leerling met de school van herkomst afgestemd. 
Er kunnen minder leerlingen worden opgevangen ivm de 1,5 meter regel. 
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Gemeente Opsterland (contactpersoon Samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO is Zwanet Oosterhof)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Scholen Inrichting onderwijs vanaf 2 juni 2020 
 

BHS 
 

Inrichting onderwijs vanaf 2 juni: 
 
De BHS werkt met de volgende uitgangspunten: 

• Iedere docent ziet elke week z’n mentorklas fysiek óf bij z’n mentorles of in z’n vakles; 
• Elke leerling gaat per week minstens twee dagdelen per week naar school;  
• De groep kwetsbare leerlingen zien we drie keer per week; de mentor adviseert hierin;  
• Leerlingen komen 2 fysieke dagen naar school en volgen 3 dagen online les;  

Er zijn o.a. de volgende afspraken gemaakt: 
• Leerlingen blijven in het lokaal; 
• Er zijn max. 125 lln. tegelijk op school; 
• De leerlingen hebben les in hun eigen stamgroep van (voor zover dat mogelijk is) hun eigen vakdocenten; 
• De leerlingen worden voor de theorielessen verdeeld over een dubbel lokaal, zodat anderhalve meter mogelijk wordt; 

 
School Lyndensteyn 
 

Inrichting onderwijs vanaf 2 juni: 
 
School gaat vanaf 03-06-2020 open.  
De op diploma gerichte leerlingen gaan volgens normaal lesrooster 'gewoon' naar school.  
De op praktijk gerichte leerlingen gaan voor 50% naar school. Dat betekent 2 dagen per week en dan wisselend om de week de woensdag erbij.  
 
Een probleem is de het vervoer. De taxibedrijven zijn zich nog aan het beraden op de veiligheidsmaatregelen in de busjes. Daardoor kan het zijn dat het 
voor verschillende leerlingen (nog) niet mogelijk is om in week 23 naar school te komen. Het kan zijn dat  voor sommige leerlingen deze situatie 
voortduurt tot 8 juni.  
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Gemeente Weststellingwerf (contactpersoon Samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO is Zwanet Oosterhof)  
 

Scholen Inrichting onderwijs vanaf 2 juni 2020 
 

Terra Wolvega 
 

 Inrichting onderwijs vanaf 2 juni: 
 
 
Elke lesdag is er ruimte voor 1 leerjaar. De leerjaren 1 t/m 3 gaan om de beurt leskrijgen. Per niveau is er een eigen ingang gereserveerd. De 
praktijklessen worden gegeven in groepjes van maximaal 6 leerlingen en de overige lessen worden in de hele groep gegeven. De fysieke lessen zullen 45 
minuten duren. 
De lessen worden fysiek en online aangeboden, per vak 1 les fysiek op school en 1 les online per week.  
De nadruk binnen de fysieke lessen ligt op de sociaal- en emotionele ontwikkeling van de leerlingen. 
 

Linde College 
 

 Inrichting onderwijs vanaf 2 juni: 
 
Alle leerlingen komen 1 maal per week in kleine groepen naar school. De klassen worden ongeveer gehalveerd. 
De lessen op school zullen mentorlessen worden waarbij het sociale aspect de boventoon voert.  
De schooldag zal gemiddeld zo'n 1,5 tot 2 uren duren. 
De afsluitende Evaluaties zullen (grotendeels) thuis worden gemaakt. Een deel van het PTA t kan niet thuis worden afgenomen en zal dus op school 
worden getoetst. Deze PTA toetsen zijn toetsen die niet verplaatst kunnen worden naar het volgende schooljaar. 
De school laat in deze periode tot de zomervakantie de leerlingen in verwerkingsopdrachten meedenken over bijvoorbeeld de inrichting van het 
onderwijsprogramma na de zomervakantie en de opvang van de eerste jaars leerlingen. Men ziet deze periode als een oefening voor na de 
zomervakantie.  
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Gemeente Ooststellingwerf  (contactpersoon Samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO is Zwanet Oosterhof) 
 

Scholen Inrichting onderwijs vanaf 2 juni 2020 
 

Liudger Waskemeer 
 

Inrichting onderwijs vanaf 2 juni: 
 
 
Iedere mentor heeft de opdracht gekregen om van zijn/haar mentorklas 8 a 10 leerlingen aan te geven waarvoor het noodzakelijk is om naar school te 
gaan komen. Dan kun je naast de 4 bekende redenen ook denken aan leerlingen die niet genoeg ict vaardig gebleken zijn of leerlingen die iets te ict 
vaardig zijn en daardoor door de mazen van het net glippen etc.  
Deze leerlingen gaan per 2 juni weer naar school. Alle andere leerlingen zullen doorgaan met hun online lessen. 
Alle leerlingen komen wekelijks op school om in kleine groepjes met de mentor coachgesprekken te voeren. 
Er zal in de laatste weken iets extra's aan socialisatie en sportactiviteiten te organiseren voor alle leerlingen. 
 
De docenten gaan hun les voor de hele groep geven, dat betekent dat er wordt gezocht naar een digitale oplossing zodat de lln thuis online meekijken en 
participeren in de fysieke lessen op school.  
 

Stellingwerf College Inrichting onderwijs vanaf 2 juni: 
 
Er komt voor de leerlingen een ingekort rooster van maximaal 5 lesuren per dag. De klaslokalen zijn geschikt gemaakt voor maximaal 12-14 leerlingen. De 
groepen worden veelal gehalveerd. De leerlingen gaan dag-op,  
dag-af naar school. Elke groep krijgt een stamlokaal en de docenten zullen elkaar gaan afwisselen. 
Naast de fysieke lessen blijven de kinderen op de thuiswerkdagen online lessen krijgen.  
De docenten worden in twee teams ingedeeld. De ene helft gaat de fysieke lessen verzorgen binnen de school. De andere helft wordt verantwoordelijk 
voor de online lessen. 
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Gemeente Heerenveen (contactpersoon samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland is Jan de Vos) 
 

Scholen Inrichting onderwijs vanaf 2 juni 2020 
 

Bornego Lyceum en  
Bornego Junior 
 
Synthesegroep is 
beschreven bij VSO De 
Zwaai 
 
 

Inrichting onderwijs vanaf 2 juni: 
 
Lyceum: In de eerste week vanaf 2 juni vervallen de online lessen en komen leerlingen op school (sociale aspect) en zijn er individuele speeddates. RV-
toetsen voor examenleerlingen hebben prioriteit. Vanaf 8 juni gaat het online-onderwijs door met een 30-minutenrooster volgens het bestaande rooster 
en worden er  toetsen afgenomen. Leerlingen kunnen zich inschrijven voor fysieke lessen op school. Elke vakgroep maakt hiervoor een rooster. Vanaf 22 
juni heft klas 3 geen les meer en wordt een aparte toetsweek georganiseerd. Vanaf 29 juni vervallen alle lessen. 
 
Junior, Mavo en Beugel: In de eerste week vanaf 2 juni vervallen de online lessen en komen leerlingen op school (sociale aspect) en zijn er 
mentorgesprekken. Maximaal 80 tot 110 leerlingen kunnen op een dag in school. Leerlingen kunnen fysiek op school komen met leervragen / flexles. 
Vanaf 8 juni ronden alle vakdocenten online het eigen programma met de klassen af. Alle leerlingen komen op school bij de mentorgesprekken. 
Formatieve toetsen kunnen per vakdocent gepland worden. Vanaf 15 juni start een projectweek, ronden de vakdocenten hun opdrachten af. Op 15 juni 
krijgen alle leerlingen en hun ouders het advies. Daarna kunnen ouders / leerlingen die willen afwijken van het advies met mentor/coach in gesprek. Op 
26 juni wordt de definitieve plaatsing voor alle leerlingen vastgesteld. Vanaf 29 juni vervallen alle lessen. 
In de gebouwen  zijn alle RIVM-richtlijnen  (1,5 meter, hygiëne etc.) uitgewerkt. 
 
 

Sevenwolden FS en 
Sevenwolden Buitenbaan  
 
 
Synthesegroep is 
beschreven bij VSO De 
Zwaai 
 

Inrichting onderwijs vanaf 2 juni: 
 
FS: alle leerlingen komen vanaf 2 juni naar school. Er worden kleine groepen gevormd. Het sociale aspect is relevant De mentoren geven mentorlessen 
aan alle kleinere groepen en waar nodig aan individuele leerlingen. Daarnaast blijven de huidige online lessen gegeven worden. 
 
BB: alle leerlingen komen vanaf 2 juni naar school gedurende een dagdeel. Er worden kleinere groepen gevormd. Elke groep krijgt minimaal 3 lesuren per 
week. Dit zijn begeleidingsuren, LO en praktische kunstvakken. Het onderwijs op afstand (online) blijft gegeven worden gedurende vier dagen per week. 
In alle gebouwen zijn vergaande maatregelen genomen conform de RIVM-richtlijnen (1,5 meter, hygiëne, looproutes etc). Leerlingen is gevraagd op de 
fiets te komen en zo veel mogelijk openbaar vervoer te mijden. 

Sevenwolden De 
Compagnie 
 
  

Inrichting onderwijs vanaf 2 juni: 
 
Doel is om vanaf 2 juni alle leerlingen elke week op school onderwijs te geven. 
De nadruk ligt op het aanbieden van praktijklessen en coaching.  
Als leerlingen niet op school zijn, is er online-onderwijs.  
Maximaal 40% van de leerlingen kan tegelijk fysiek op school zijn 
Fase 1 komt op maandag en donderdag; Fase 2 op dinsdag en vrijdag; Fase 3 op woensdag 
‘s Ochtend zijn er lessen. Er komen 6 leerlingen in een lokaal bij de praktijkvakken. Dat is met de 1,5m regel ingewikkeld vorm te geven. De vaste coach 
van de leerlingen ziet de leerlingen ‘s middags. 
Men maakt ook een plan voor na de zomervakantie (tot de kerst) waarbij online onderwijs nog een rol kan blijven spelen. Voor nieuwe instromende 
leerlingen betekent dit een andere start dan anders. 

Kei College Inrichting onderwijs vanaf 2 juni: 



Stand van zaken eind mei 2020, informatie Samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO 8 

 
 
 

 
De helft van de leerlingen is steeds 2 of 3 hele dagen op school. Er kunnen 10 leerlingen per lokaal (halve groep), 
De lessen die op school gegeven worden, zijn vooral de praktijklessen. AVO-vakken worden grotendeels online gegeven. 
Docenten wisselen van lokaal. Pauzes zijn in het lokaal. 
In de laatste lesweek maken de leerlingen in leerjaar 3 de toetsen tijdens de praktijklessen, zodat de roosters in tact blijven voor de leerlingen. 
Er is een groep ‘kwetsbare leerlingen’ de moeite heeft met online-onderwijs. Zij komen 2 extra dagdelen op school. 
Er zijn vaste looplijnen in school en de RIVM-regels aangaande hygiëne etc worden gehandhaafd. 
 

Nordwin Heerenveen 
 
 
 

Inrichting onderwijs vanaf 2 juni: 
 
Vanaf 2 juni wordt elke klas in drieën gesplitst. Maximaal 20% van de leerlingen en personeel kan tegelijk in het gebouw. Elke klas komt minimaal 3 
dagdelen per week op school. Daarnaast wordt het online-rooster gehandhaafd. Toetsen gaan door zodat leerlingen vakken kunnen afronden.  
In de PTA’s en stages zijn aanpassingen gedaan, waardoor in principe de corona-periode geen belemmering is voor de overgang.  
De opvang van leerlingen stopt in principe per 2 juni. 
In het gebouw zijn alle RIVM-richtlijnen  (1,5 meter, hygiëne etc.) uitgewerkt. 
 
Er wordt in Heerenveen samen met het FC nagedacht over een Summerschool. Het FC doet dat nu in Leeuwarden en wil dat met o.a. Nordwin mogelijk 
ook in Heerenveen opzetten. Het doel is tweeledig: onderwijs en begeleiding/ opvang / leuke leerzame activiteiten de zomervakantie.  
 

Duisterhoutschool 
Heerenveen 
 
 

Inrichting onderwijs vanaf 2 juni: 
 
De voorbereidingen voor 2 juni in zijn in volle gang en verlopen goed. Centraal staat de 1,5 meter regel. Het gebouw wordt zo gebruikt dat ongeveer 40% 
van de leerlingen tegelijkertijd in het gebouw kunnen komen voor onderwijs. Dat gaat om gemiddeld 2 dagen per week voor elke leerling. Hier is per 
leerling een rooster voor gemaakt. Dit wordt in de week voor 2 juni aan de ouders en de taxi-vervoerders kenbaar gemaakt. Soms zijn groepen 
gecombineerd vanwege de verschillende aantallen per groep. Er is een ‘corona-proef-lokaal ingericht’. Maximaal 7 leerlingen kunnen in een lokaal. Ook 
de keuken wordt gebruikt voor 2 leerlingen. 
De school heeft een basisgroep waarin in totaal 8 so en vso-leerlingen zitten van een laag niveau. Deze groep leerlingen is niet goed te sturen c.q. 
onthoudt de richtlijn van 1,5 meter niet. De groep wordt gesplitst per 2 juni. Alleen de vso-leerlingen komen in het lokaal met een docent. De 
onderwijsassistent gaat met de so-leerlingen elders in het gebouw/ buiten opdrachten doen. De school vindt dit een groot probleem en vraagt hoe 
hiermee kan worden omgegaan. Met de andere scholen van SOI-Fryslân kan voor deze leerlingen naar creatieve oplossingen gezocht worden. Het online-
onderwijs wordt vanaf 2 juni afgebouwd als er weer regelmatig fysiek contact is met alle leerlingen. 
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Gemeente Tytsjerksteradiel  (contactpersoon samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland is Jan de Vos) 
 
 

Scholen Inrichting onderwijs vanaf 2 juni 2020 
 

Singelland Burgum  
 
 

Inrichting onderwijs vanaf 2 juni: 
 
De RIVM-richtlijnen worden in acht genomen. Er zijn looproutes en lokaalindelingen vanuit de 1,5 meter regel gemaakt. Elke klas wordt opgesplitst in 2 
of 3 leerlinggroepen die volgens een aangepast rooster op school komen of thuis online lessen volgen. Leerlinggroepen hebben een vast lokaal. 
Docenten wisselen en geven hybride les (fysiek aan de leerlinggroep en online voor de anderen). Er is een aangepast lesrooster. Praktijkvakken volgen 
leerlingen alleen als ze die dag op school zijn. De leerlingen van de opvang komen alle dagen op school. 
 

Liudger Burgum 
 

Inrichting onderwijs vanaf 2 juni: 
 
Vanaf 3 juni gaat de school open 
De leerlingen van vmbo1-2 en havo3 komen in groepjes van 7 leerlingen op school voor coachblokken. Ook sociale ontmoeting is een doel.  Het 
afstandsonderwijs blijft. 
De leerlingen van vmbo3-gt krijgen afstandsonderwijs en komen op school voor toetsen en herkansingen. 
De leerlingen van vmbo4-gt komen alleen op school voor resultaatverbeteringstoetsen en diplomering. 
De groep leerlingen die de afgelopen weken/ maanden extra ondersteuning op school kreeg, blijft dat doen na 3 juni 
Daarnaast zijn er in de middag maatwerkuren voor leerlingen die extra hulp of structuur nodig hebben. 
In het gebouw zijn alle RIVM-richtlijnen (1,5 meter, looproutes hygiëne etc.) vormgegeven. 
 

Tjalling Koopmans College Inrichting onderwijs vanaf 2 juni: 
 
Na 2 juni wordt de school gesplitst. In de grote lokalen krijgen de leerlingen in groepen van 8 les volgens een verkort rooster. Een deel komt in de 
ochtend en de andere helft in de middag met een ‘wisseluur’ ertussen. Een half uur zijn er geen kinderen op school. Met de examens heeft men 
geoefend met de looproutes in school. 
Een aantal klassen komt mogelijk twee hele dagen (om de dag) op school.  De bovenbouwcoördinatoren regelen de planning. TKC heeft geen 5 maar 4 
lesdagen. 
Het bestuur heeft voor de school alle noodzakelijke materialen conform de RIVM-richtlijnen aangeschaft.  
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Gemeente Achtkarspelen (contactpersoon samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland is Jan de Vos)  
 

Scholen Inrichting onderwijs vanaf 2 juni 2020 
 

VO Surhuisterveen 
 

Inrichting onderwijs vanaf 2 juni: 
 
De hoofdlijn  vanaf 2 juni is dat elke leerling 2 of 3 keer per week op school komt met een nieuw rooster (tot 26 juni a.s.). Alle klassen zijn gesplitst in 2 
lesgroepen van max. 12 leerlingen. Theorievakken (in principe 2 uur per week) worden fysiek  gegeven aan een halve klas (twee keer dezelfde les) en 
daarnaast ook online aan de hele klas. Bevo, muziek en Fries worden  één keer per week aan een halve klas gegeven. Waar mogelijk is voor een aantal 
klassen aan het eind van de lesdag een uur LO ingeroosterd. 
In leerjaar 3 van BB/BK worden van de praktijkvakken de profielvakken gegeven. 3TL –leerlingen volgen alleen de vakken die ze voor 4TL hebben gekozen. 
In het gebouw zijn conform de RIVM-richtlijnen (1,5 meter, hygiëne etc. ) looproutes gemaakt en bij de inrichting van de lokalen en andere ruimten  
aanpassingen gedaan. 
 

Lauwers College 
Buitenpost 
 

Inrichting onderwijs vanaf 2 juni: 
 
2 juni start de school weer. De lessen gaan door tot 22 juni. Leerlingen komen twee dagen naar school (ma-do of di-vr). Woensdag is een ‘wisseldag’ voor 
inhaalwerk, herkansingenmentor lessen, extra ondersteuning van kwetsbare leerlingenetc. 
De onderbouw wordt gesplitst in drieën. Elke klas krijgt in 3 lokalen naast elkaar lessen van 30 minuten. Dit ook om elkaar weer te ontmoeten. In de 
lessen ligt de nadruk op uitleg en instructie.  
De bovenbouw krijgt geen fysiek les. Het gaat vooral om online-onderwijs en SE-toetsen. 
Praktijkvakken worden niet gegeven 
In het gebouw zijn conform de RIVM-richtlijnen (1,5 meter, hygiëne etc. ) looproutes gemaakt en bij de inrichting van de lokalen en andere ruimten  
aanpassingen gedaan. 
 

Nordwincollege 
Buitenpost 
 

Inrichting onderwijs vanaf 2 juni: 
 
De 1,5 meter norm is het uitgangspunt. Vanaf 2 juni gaat de school hybride lesgeven. Het onderwijs wordt deels fysiek en deels online gegeven. De 
verwachting is dat dit zeker zo zal blijven tot januari 2021. De opzet op hoofdlijnen is dat alle leerlingen elke week ongeveer 1,5 dag op school komen. Per 
keer komt ongeveer een derde van de leerlingen naar school. Meer leerlingen kunnen niet in het gebouw. De leerlingen komen per niveau en leerjaar op 
school. Er is een weekrooster om de dagen aan te geven dat een klas/leerjaar fysiek op school komt dan wel online les krijgt. Aandachtspunt wat nog goed 
moet worden uitgewerkt zijn de praktijkvakken en de organisatie daarvan. 
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Gemeente De Fryske Marren (contactpersoon samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland is Jan de Vos)  
 

Scholen Inrichting onderwijs vanaf 2 juni 2020 
 

Sevenwolden Joure 
Plein Joure 
 
 

Inrichting onderwijs vanaf 2 juni: 
 
Vanaf 2 juni wordt er met halve klassen gewerkt. De leerlingen komen allen ‘s ochtends op school voor lessen.  
Elke leerling komt verplicht op 2 ochtenden.  
Een aantal leerlingen komt ook een derde ochtend op inschrijving (zie ook Bornego-Joure) 
 

Bornego Joure  
Plein Joure 
 
 

Inrichting onderwijs vanaf 2 juni: 
 
Van 2 tot 22 juni komen de leerjaren 1-3 twee keer per week op school op ma-wo of op di-do. Per schooldag komt de helft van de leerlingen. Een klas wordt 
over 2 lokalen verdeeld. Er is een lesrooster met lessen van 30 minuten. Op vrijdag is er maatwerk voor extra uitleg/ coaching op verzoek van de leerling of 
uitnodiging van school. Op dagen dat leerlingen geen les hebben, werken ze aan de voorbereiding van formatieve toetsen, die ‘s middags na 13.00 op 
bepaalde dagen worden afgenomen. Op grond van deze toetsen maakt de school een overgangsadvies, dat met leerling en ouders wordt besproken in een 
LOC-gesprek. De overgangsvergadering is op 26 juni en daarna ontvangen leerlingen het definitieve advies. 
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Overige scholen en gemeenten (contactpersoon samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland is Jan de Vos)  
 

Scholen Inrichting onderwijs vanaf 2 juni 2020 
 

Sevenwolden Grou 
 
Valt onder de 
gemeente 
Leeuwarden.  
 
 
 
 

Inrichting onderwijs vanaf 2 juni: 
 
Vanaf 2 juni komen de leerlingen op school in groepen/klaslokaal met 12 leerlingen.  
Het accent ligt op en ingedikt programma voor de klassen 1 tot en met 3 met een breed AVO-aanbod.  
Klas 4 heeft het onderwijs afgerond. 
Het online-onderwijs gaat door op dagen dat de leerlingen er niet zijn.  
Docenten nemen lessen-online van elkaar over als de reguliere docent fysiek op school lesgeeft. Het globale rooster ziet er als volgt uit: 
Maandag klas 1, dinsdag klas 2, woensdag klas 3, donderdag klas 4 en vrijdag de klassen 1 en 2. 
In het gebouw zijn conform de RIVM-richtlijnen (1,5 meter, hygiëne etc. ) looproutes gemaakt en bij de inrichting van de lokalen en andere ruimten  
aanpassingen gedaan. Maximaal 40% van de leerlingen kan op een dag in het gebouw. 
 

Lauwerscollege 
Kollum 
 
Valt onder de 
gemeente Noard East 
Fryslân 
 
 

Inrichting onderwijs vanaf 2 juni: 
 
Vanaf 2 juni krijgen klas 1 en 2 zowel fysiek als online les. De klassen worden in 2 of 3 groepen gesplitst.  
Als de ene groep op school is, krijgt de andere groep via Google meet online les. 
Klas 3 blijft doorgaan met online les. De lessen gaan van 30 naar 40 minuten.  
De leerlingen van de praktijkafdelingen worden op school uitgenodigd voor praktijklessen. 
Vanaf 22 juni vinden de evaluatiegesprekken van klas 1, 2 en 3 plaats. 
In het gebouw zijn conform de RIVM-richtlijnen (1,5 meter, hygiëne etc. ) looproutes gemaakt en bij de inrichting van de lokalen en andere ruimten  
aanpassingen gedaan. 
In de nieuwe Campus Kollum is dit met de andere partners, met name Piter Jelles Impuls, de bibliothee en de Colle afgestemd. 
 

 
 
 
 
 
 


