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Utrecht, 2 december 2021 
 
Betreft: Corona-aanpassing van V-blokken, pauzes en inhalen van afwezigheid 
 
Beste leerling en ouder(s)/verzorger(s), 
 
In onze vorige brief (27 november) lieten we al weten dat wij ons zouden buigen over de aanpassingen van de 
V-blokken en pauzes. Ook voor het inhalen van afwezigheid hebben wij aanpassingen moeten doen. De 
afgelopen dagen hebben we gemerkt dat het houden van pauzes in de lokalen niet werkt. Het is een te grote 
belasting voor onze leerlingen en medewerkers. Daarnaast kunnen we dan de lokalen ook niet afdoende 
luchten tijdens deze pauzes. De aangescherpte coronaregels die per maandag 29 november van kracht zijn 
vragen hier wel om. Ons uitgangspunt is om leerjaren zoveel mogelijk te scheiden en daarmee elk leerjaar als 
een bubbel te beschouwen.  
 
Pauzes  
Vanaf maandag 6 december a.s. houden leerlingen per leerjaar pauze op één verdieping. Op de van 
Bijnkershoeklaan houden de leerlingen van leerjaar 1 pauze op de eerste verdieping. De leerlingen van leerjaar 
2 houden pauze op de tweede verdieping. De leerlingen van jaar 3 houden pauze op de derde verdieping. De 
leerlingen van jaar 4 houden pauze op de begane grond in de aula tot aan de klapdeuren naar de kantine en op 
de trap tot de klapdeuren naar de rest van verdieping 1. Leerlingen kunnen tijdens de pauze ook buiten 
pauzeren of even naar de kantine lopen. In leerjaar 5 en 6 pauzeren leerlingen buiten, in de kantine of op de 
UniC-verdieping van Nieuw Welgelegen. Tijdens de pauzes is er ook een aantal domeinen open voor leerlingen. 
We verwachten dat jullie deze ruimtes netjes houden. We blijven bezig met het creëren van voldoende fijne 
pauzeruimte. 
 
V-blokken 
De V-blokken in jaar 2 en 3 worden vanaf dinsdag 7 december weer hervat. Omdat we tijdens de pauzes per 
leerjaar bubbels hebben gemaakt vindt er geen extra vermenging van leerjaren meer plaats in de V-blokken. 
We kunnen op deze manier ons onderwijs weer verantwoord voortzetten met inachtneming van de geldende 
coronaregels.    
 
Inhalen van afwezigheid 
Ook bij het inhalen van afwezigheid houden wij de leerjaren zoveel mogelijk gescheiden van elkaar, zoals één 
van de coronaregels voorschrijft. Per direct, maandag 6 december, worden de leerlingen uit twee leerjaren 
verwacht om hun afwezigheid in te halen. Zie onderstaand schema wanneer afwezige leerlingen verwacht 
worden om gemiste tijd in te halen.  
 

Leerjaar Datum Lokaal 
2 6 december U2.13 
3 6 december  U2.14 
4 13 december U2.13 
5/6 13 december U2.14 
2 20 december U2.13 
3 20 december U2.14 

Betreffende leerlingen zien deze afspraak ook in hun Magisteragenda staan.  
 
Ongeoorloofde afwezigheid in leerjaar 1 komt weinig voor. Dit wordt dan ook direct met de mentor en de 
aanwezigheidscoördinator aangepakt. 
 
Deze aanpassingen gelden tenminste tot de kerstvakantie, vrijdag 24 december. Na de kerstvakantie ontvang je 
een update over het vervolg.  
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Basismaatregelen 
Leerlingen en medewerkers doen twee keer per week een zelftest. Zelftests zijn op school te krijgen. Bij 
klachten blijf je thuis en laat je je testen. Tot de (negatieve) uitslag blijf je thuis en meld je dit bij 
aanwezigheid@unic-utrecht.nl. Een positieve uitslag meld je bij corona@unic-utrecht.nl.  
De leerlingen houden zich aan voorgeschreven coronamaatregelen als mondkapjes in de gangen tijdens het 
verplaatsen, 1.5 meter afstand tot in ieder geval medewerkers die een geel hesje dragen. Ook volgt de leerling 
de aanwijzingen op in de school, zoals looproutes en niet te gebruiken ruimtes. Indien een leerling niet in staat 
is een mondkapje te dragen dient de leerling een officiële uitzonderingsverklaring bij zich te dragen en de 
mentor hiervan op de hoogte te brengen.    
 
Op deze manier maken we samen met jullie van UniC een plezierige en gezonde omgeving. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Merlijn Verstraeten, rector 
Mark Langerwerf, adjunct  
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