
                                                                                                                        

 
 

 

Beste leerlingen van Kennemer College havo-atheneum-gymnasium, 

 

 

We hebben de eerste schoolweek achter de rug en dit is een goed moment om nog even wat 

dingen met jullie af te spreken.  

 

Mondkapjes 

Zeker tot 20 september moeten jullie in de gangen mondkapjes dragen. Bij binnenkomst in 

de school wordt dit gecontroleerd. Vorige week kreeg je er een van school als je die was 

vergeten. Vanaf dinsdag 31 augustus kun je er een kopen voor 50 cent of moet je er alsnog 

thuis eentje halen. Zorg dat je je mondkapje bij je hebt. 

 

Pauzes 

Tot 20 september gaan alle leerlingen in de pauze altijd naar buiten. We willen je vragen om 

niet te blijven hangen in de aula of het atrium. 

Als het weer te slecht is, kun je in het lokaal blijven waar je op dat moment les hebt. Er 

wordt vooraf via de intercom opgeroepen als dat mag. Zorg met elkaar ervoor dat je het 

lokaal netjes houdt.  

 

Covid 

Bovenstaande extra regels hebben natuurlijk nog steeds met Covid te maken. Alle mentoren 

gaan komende week daarover met jullie in gesprek.  

Het afgelopen anderhalve jaar heeft iedereen er veel last van gehad en wij willen als school 

heel graag kijken hoe wij jullie dit jaar extra kunnen helpen om zo snel mogelijk weer terug 

te gaan naar ons leven voor Covid. 

 

Als je toch vanwege besmetting in thuis quarantaine zit, maar wel in staat bent om les te 

volgen dan moeten je ouders dit laten weten aan school. Je krijgt dan een aparte code in 

Magister waardoor de docenten weten dat ze je online toegang moeten geven tot de les. 

Zoals jullie weten hebben de docenten het heel druk en daarom vragen we jullie om ook zelf 

proactief een klasgenoot in te schakelen die de docent zo nodig kan herinneren. Het is zonde 

als je de hele tijd voor niks zit te wachten. 

 

Verbouwing in de school 

Zoals jullie hebben gemerkt is er op de begane grond het nodige veranderd in de hoek waar 

eerst lokaal T22 en de wiskundelokalen zich bevonden. Op deze plek zitten nu de leerlingen 

van Fourteens (10-14). Vorig jaar hadden die les in de bungalow maar omdat Fourteens 

groeit hadden zij behoefte aan meer ruimte. Fourteens is een aparte school en het is daarom 

niet de bedoeling om door dit deel van de school te lopen. Je kunt ook geen gebruik meer 

maken van de uitgang naar buiten richting de fietsen. Mocht je graag willen zien hoe 

Fourteens eruit ziet, dan zijn de leerlingen en docenten van Fourteens altijd bereid om jullie 

een rondleiding te geven. Geef dit aan bij je mentor.  

 



Extra ondersteuning 

Sommige leerlingen uit de examenklassen krijgen vanaf volgende week al extra begeleiding 

en ondersteuning van vakdocenten vanwege de voorbereiding van hun PTA toetsen. 

De docenten bespreken dit volgende week met jullie.  

Voor alle andere klassen start het extra programma vanaf half september in de vorm van 

huiswerkbegeleiding of vak-ondersteuning. Er is ook de mogelijkheid om extra leuke 

naschoolse activiteiten bij te wonen. Ook daar krijg je de komende weken meer informatie 

over.  

 

We werken er samen met jullie hard aan, met de bovenstaande afspraken en extra 

activiteiten, om er een goed schooljaar van te maken.  

Als je ergens meezit aarzel dan niet om dit met je mentor te bespreken.  

 

Wij zijn er voor jullie. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Marc van Buuren 

Rector 

 


