
 

 

 
 
Betreft: maatregelen omtrent coronavirus 
 
 
 
Beste ouder(s), verzorger(s),  
 
 
Bedankt voor uw geduld. De afgelopen dagen zijn we druk in vergadering geweest 
over de opzet van La Grange in de komende periode en hoe we onze dienstverlening 
binnen de gestelde richtlijnen kunnen voortzetten. La Grange gaat vanaf maandag 
23 maart weer open. In deze mail zullen we toelichten welke maatregelen we 
genomen hebben en op welke manier uw zoon of dochter door ons begeleid kan 
worden de komende periode. Lees de mail alstublieft grondig door en neem contact 
op bij vragen. 
 
We hebben de volgende maatregelen genomen: 

1) Leerlingen en werknemers die de volgende klachten ervaren worden geacht 
thuis te blijven of (indien al aanwezig) direct naar huis te gaan: 
neusverkoudheid, hoesten of koorts.  

 
2) Iedereen (leerlingen en werknemers) is op elk moment minstens 1,5 meter 

van elkaar verwijderd. We hebben de ruimtes zo ingericht dat er tussen elke 
leerplek minimaal deze afstand zit.  
Uitleg, plannen of andere vormen van begeleiding in de studiebegeleiding 
vindt plaats op 1,5 meter afstand (in aparte ruimtes, zodat andere leerlingen 
hier geen last van hebben). Hierbij kan gebruik worden gemaakt van 
whiteboards.  

 
3) Iedereen wast bij binnenkomst eerst zijn/haar handen. Deuren (behalve de 

buitendeuren en toiletdeuren) zullen openblijven, om besmetting via 
deurklinken te voorkomen. Voor en nadat iemand gebruikt maakt van het 
toilet, moeten ook de handen gewassen worden en de deurklink 
schoongemaakt worden. Leerlingen maken voor ze starten en nadat ze klaar 
zijn hun werkplek schoon (hiervoor zal er desinfecterend middel en papieren 
doekjes worden klaargezet).  

 
Leerlingen in de studiebegeleiding 
Voor de leerlingen in de studiebegeleiding hebben we ruimtes en begeleiders 
beschikbaar vanaf 13:00 uur tot 17:00 uur. We verwachten de leerlingen in principe 
op hun reguliere dagen, enkele leerlingen zullen gevraagd worden een dag te 
wisselen, omdat we op die dagen niet genoeg ruimte hebben. Deze leerlingen zullen 
we persoonlijk benaderen.  
We verwachten de leerlingen zo vroeg als ze kunnen - leerlingen die geen digitale 
lessen hebben, zijn er dus om 13:00 uur. Andere leerlingen komen zodra de digitale 
lessen zijn afgerond. In de studiebegeleiding zal het huiswerk dat digitaal wordt 

 La Grange 
 Utrechtseweg 119A 
 3702 AB Zeist 
  

KvK nr: 30135407 
  

Bank: ING 
IBAN: NL23 INGB 0008 2448 97 

Bic: INGBNL2A 
  

Tel: 030 69 31 445 
Email: info@lagrangezeist .nl  

Website: www.lagrangezeist .nl  



opgegeven worden bijgehouden en kan er vooruit gewerkt worden met vakken waar 
leerlingen minder goed voor staan op dit moment.  
 
Examenleerlingen in de studiebegeleiding 
Omdat de examenleerlingen binnenkort hun laatste schoolexamens hebben en hun 
eindexamens moeten gaan doen, kunnen zij, indien gewenst, terecht vanaf 11:00 
uur. Zij kunnen dan van 11:00 uur tot 13:00 uur zelfstandig in stilte werken (examens 
oefenen etc.) en vanaf 13:00 uur zal er begeleiding aanwezig zijn.  
 
Bijlesleerlingen 
Leerlingen die bijlessen volgen bij La Grange zullen persoonlijk door hun bijlesdocent 
worden benaderd om te overleggen hoe de bijlessen voortgezet kunnen worden. Dit 
kan ofwel in een fysieke setting, waarbij bijlesleerling en bijlesdocent minimaal 1,5 
meter van elkaar verwijderd zijn, ofwel digitaal via Skype, Facetime, of een soortgelijk 
programma. Dit kan afhangen van de bijlesdocent en het soort vak dat gegeven 
wordt.  
 
Leerlingen die liever thuisblijven (of thuis moeten blijven) 
We kunnen ons goed voorstellen dat sommige ouders hun kinderen liever 
thuishouden, met name leerlingen met een lage weerstand of andere problematiek 
waardoor besmetting gevaarlijke gevolgen kan hebben. Daarnaast zullen er 
leerlingen zijn met de eerdergenoemde klachten (neusverkoudheid, hoesten of 
koorts) waardoor zij ook niet met anderen in contact mogen komen. Deze leerlingen 
zullen we digitaal begeleiden. Neem alstublieft contact op als uw kind thuisblijft, zodat 
we individuele afspraken kunnen maken. 
 
Wij zijn ons ervan bewust dat er veel veranderingen zijn en dat dit voor u en uw zoon 
of dochter een lastige periode kan zijn. We doen ontzettend ons best om zo flexibel 
mogelijk mee te bewegen met de huidige periode, waarbij we u zo goed mogelijk op 
de hoogte zullen houden van de ontwikkelingen. We willen u allen bedanken voor uw 
begrip hiervoor.  
 
Bij vragen of opmerkingen, zijn we vanaf maandag 23 maart telefonisch bereikbaar 
tussen 11:00 uur en 17:00 uur. Natuurlijk kunt u ons ook altijd per mail bereiken. 
 
 
Hartelijke groet,  
 
 
Team La Grange 
 


