
 

 

Aan:  alle leerlingen en hun ouders/verzorgers  

Datum:  20 mei 2020 
Betreft:  heropening schoolgebouw 

 

 

 
Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 

 

In lijn met wat minister-president Rutte gisteravond tijdens zijn persconferentie heeft verteld, 

gaan de scholen in het voortgezet onderwijs vanaf dinsdag 2 juni weer fysiek leerlingen 
ontvangen. Ook in onze NUOVO-scholen gaan we weer voorzichtig op locatie onderwijs 

verzorgen. De veiligheid en gezondheid van onze leerlingen en medewerkers staat daarbij 

voorop. We zijn daarom al druk bezig om ons voor te bereiden op de komende heropening, 

conform de richtlijnen en protocollen van het RIVM en de VO-Raad. 
 

Het wordt erg wennen: op school anderhalve meter afstand houden. Maar dat moet wel en we 

gaan ons daar ook strikt aan houden. De exacte invulling verschilt sterk per schoolgebouw. 

Daarom maken we voor onze school een specifiek en doelgericht plan. Daarin nemen we ook 

mee hoe we doorgaan met het onderwijs-op-afstand. Want we kunnen vanaf 2 juni zeker niet 
allemaal tegelijk naar school komen. 

 

De regering heeft ook aangegeven dat de heropening van de VO-scholen het openbaar vervoer 

niet extra mag belasten. Het is dus de bedoeling dat leerlingen lopend of op de fiets naar school 
komen, zeker als de afstand minder dan 8 kilometer is. Als dat absoluut niet tot de 

mogelijkheden behoort, zullen we in overleg met de regiovervoerder een plan per leerling 

moeten maken.  

 
Er wordt met bijzondere aandacht gekeken naar hygiëne en schoonmaak in onze school. NUOVO 

Scholengroep organiseert dit centraal. Zo worden alle schoolgebouwen voorzien van 

desinfecterende gel/spray en oppervlaktespray. Ook wordt de schoonmaak geïntensiveerd, 

waarbij extra nadruk ligt op het reinigen van contactpunten en toiletten. Verder worden de 

basisregels goed zichtbaar gemaakt met banners, vloerstickers, looplijnen en hesjes. We 
plaatsen plastic schermen waar nodig, plus posters en raamstickers met instructies.  

 

We zijn druk bezig de details uit te werken, in hoofdlijnen (onder voorbehoud van de verdere 

uitwerking) ziet het onderwijs op het LRC vanaf 2 juni er als volgt uit: 
  

1. De online lessen gaan door tot het einde van het schooljaar, in de ochtend voor klas 1 tot 

en met 3, in de middag voor de bovenbouwklassen. Op deze manier kan het onderwijs 

voor alle leerlingen door blijven gaan op de manier waaraan we inmiddels gewend zijn. 
2. Alle leerlingen krijgen na 2 juni de mogelijkheid weer naar school te komen. In de 

praktijk kunnen we rond de 300 leerlingen per dag op school laten komen. 

Achtereenvolgens hebben we daarmee de volgende doelen: 

a. We zorgen voor contactmomenten tussen de mentor en zijn/haar 
mentorleerlingen, waarbij we het sociale aspect heel belangrijk vinden.  Ook 

bespreekt de mentor wat de leerling onderwijsinhoudelijk nog nodig heeft voor 

een goede overgang en de voorbereiding op het volgende leerjaar. 

b. We roosteren onder andere vakken in die niet online kunnen worden aangeboden, 

of onderdelen daarvan zoals practica. 
c. We organiseren extra lessen. Zoals het er nu naar uitziet in de ochtend voor de 

bovenbouwleerlingen, in de middag voor de klassen 1 tot en met 3.  



 

3. Het aantal contactmomenten (van 75 minuten) voor de leerlingen zal beperkt zijn tot 

twee momenten in de week, het is helaas onmogelijk meer leerlingen tegelijk naar school 

te laten komen.  

4. We richten onze school in volgens de 1,5 meter-norm. Dat betekent onder andere dat 
het gebouw aparte in- en uitgangen krijgt, dat de gangen en trappenhuizen 

eenrichtingsverkeer worden en de aula niet wordt gebruikt. Ook de start- en eindtijden 

worden zo op elkaar afgestemd dat we de leerlingenstroom goed kunnen reguleren.  

  
Halverwege volgende week zullen we jullie meer gedetailleerd informeren. 

  

We zijn blij dat we de school weer kunnen openstellen voor leerlingen. Na twee maanden kijken 

we er naar uit jullie weer te ontmoeten. En natuurlijk vinden we het ook spannend om te zien 
hoe we samen goed invulling kunnen geven aan de 1,5 meter school. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

mede namens het College van Bestuur van NUOVO Scholengroep, 
Leon de Wit en Jonne Gaemers 

 

 

 
Eric Hordijk 

rector 

 


