
 

 

Aan:  alle leerlingen en hun ouders/verzorgers  

Datum: 29 mei 2020 

Betreft: update 29 mei 

 

 

 

 

Beste leerlingen, geachte ouder(s)/verzorger(s), 

Het is bijna zover: na een lange periode van thuisonderwijs komen er vanaf aanstaande 

woensdag 3 juni weer leerlingen naar school! Daar hebben we met elkaar erg naar uitgekeken, 

maar het zal ook voor iedereen wennen worden en best spannend zijn. We zijn vastbesloten om 

er iets moois van te maken de komende weken, en we hebben er zin in. Om alles goed te laten 

verlopen hebben we wel ieders medewerking nodig.  

De afgelopen maanden hebben we de studie(mid)dagen en ontwikkeltijd voor docenten 

geschrapt om voorrang te geven aan het online- onderwijs. Wij hebben echter tijd nodig om 

vooruit te kijken naar volgend schooljaar en daarvoor gebruiken we dinsdag 2 juni. De 

vakgroepen verdelen dan de lessen voor volgend jaar en overleggen over de jaarplanning en 

andere organisatorische en onderwijsinhoudelijke zaken. We hebben voor deze dag gekozen, 

zodat we daarna zonder onderbrekingen het onderwijs kunnen vormgeven tot aan de 

zomervakantie.  

Vandaag, vrijdag 29 mei, worden de roosters gepubliceerd. Zoals eerder aangekondigd starten 

we volgende week met mentor-contact-momenten in groepjes van 10 leerlingen. De groepjes 

worden door de mentor ingedeeld. De week daarna kunnen alle leerlingen tenminste twee keer 

per week naar school. De leerlingen uit de bovenbouw in de ochtend, de onderbouwleerlingen ’s 

middags. De online lessen gaan door op de andere dagdelen. Natuurlijk hadden we de leerlingen 

graag nog meer mogelijkheden geboden om naar school te komen, op 1,5m afstand kunnen we 

echter niet meer dan ongeveer 300 leerlingen tegelijk een plek bieden. 

Het kan voorkomen – zeker in de bovenbouw – dat leerlingen een les volgen bij een andere dan 

hun eigen docent. Het is belangrijk dat de docent dan wel weet welke leerlingen hij of zij voor 

zich heeft. We vragen daarom ALLE leerlingen hun schoolpasje zoals gebruikelijk mee te nemen 

en voor de docent zichtbaar op tafel te leggen.  

Bij deze mail zit een uitgebreide bijlage met ‘instructies’. Dat lijkt op het eerste ingewikkeld, 

maar we zijn ervan overtuigd dat het snel gaat wennen. We zien deze periode tot aan de 

zomervakantie dan ook als een tijd waarin we met z’n allen veel kunnen leren (en eventueel 

bijsturen): over de gekozen opzet en over nieuwe vormen van onderwijs. En, mocht het nodig 

zijn, het onderwijs zoals we dat vanaf 2 juni inzetten biedt ook mogelijkheden voor volgende 

schooljaar.  

Bij alles zullen we handelen volgens de richtlijnen van het RIVM en het protocol van de VO-raad 

‘Heropening Voortgezet Onderwijs’. Het protocol is hier na te lezen: Protocol VO-raad 

heropening. 

  

http://track.wis.nl/track/click/30324083/www.vo-raad.nl?p=eyJzIjoiQ2tIaDFhdGU3UXVxbkFVcFdIQ2NyU3FEdVVVIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDMyNDA4MyxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy52by1yYWFkLm5sXFxcL25pZXV3c1xcXC9wcm90b2NvbC1oZXJvcGVuaW5nLXZvb3J0Z2V6ZXQtb25kZXJ3aWpzLWdlcHVibGljZWVyZFwiLFwiaWRcIjpcIjE3Zjc4YzVlMzM2NTRjYTRhYzkwNDg4NDNmOTA1YTRiXCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiNTNhNzY2YWRlNjY3NDM2Yzg4MGViZGQwOTgyZDRmMTUxNjhiZDM4MlwiXX0ifQ
http://track.wis.nl/track/click/30324083/www.vo-raad.nl?p=eyJzIjoiQ2tIaDFhdGU3UXVxbkFVcFdIQ2NyU3FEdVVVIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDMyNDA4MyxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy52by1yYWFkLm5sXFxcL25pZXV3c1xcXC9wcm90b2NvbC1oZXJvcGVuaW5nLXZvb3J0Z2V6ZXQtb25kZXJ3aWpzLWdlcHVibGljZWVyZFwiLFwiaWRcIjpcIjE3Zjc4YzVlMzM2NTRjYTRhYzkwNDg4NDNmOTA1YTRiXCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiNTNhNzY2YWRlNjY3NDM2Yzg4MGViZGQwOTgyZDRmMTUxNjhiZDM4MlwiXX0ifQ


 

Openbaar vervoer  

Speciale aandacht verdient nog het vervoer van leerlingen vanaf 2 juni. In zijn laatste 

persconferentie sprak premier Rutte over het feit dat zo min mogelijk leerlingen na de 

heropening van de scholen gebruik moeten maken van het OV. Onder de 8 kilometer afstand 

gaat hij ervan uit dat kinderen op de fiets komen of worden gebracht. Scholen moeten 

inzichtelijk maken welke leerlingen meer dan 8 kilometer van school wonen en gebruik maken 

van het OV. Wij zijn overigens niet verantwoordelijk voor het vervoer van leerlingen, die 

verantwoordelijkheid blijft liggen bij de regiovervoerders. Wij hebben afgelopen week de vraag 

uitgezet naar de leerlingen die meer dan 8 kilometer van school wonen, hoe zij vanaf volgende 

week zullen reizen.  

Oproep aan de ouders 

We willen u vragen ons te ondersteunen. Hoewel wij deze informatie ook versturen naar onze 

leerlingen, verzoeken wij u om de informatie uit deze brief en de hygiëneregels in de bijlage met 

uw kind door te nemen. Wij zien ernaar uit om onze leerlingen vanaf volgende week op school 

te ontvangen. 

Voor nu wensen wij iedereen een fijn Pinksterweekend en tot volgende week! 

Met vriendelijke groet, 

 

Eric Hordijk 

Rector 
 


