
 

 
 
Utrecht, 18 september 2020 
 
Betreft: de derde schoolweek & de verbouwing 
 
Geachte ouders, verzorgers, beste leerling, 
 
Het is bijna zover! Aanstaande maandag zal de aannemer starten met het inrichten van 
de bouwplaats voor de nieuwe vleugel, inclusief een prachtige theaterzaal. Voorlopig 
wordt alleen buiten gewerkt zodat we er binnen weinig tot geen overlast van zullen 
hebben.  
 

 
 
Wel moeten we een groot deel van het schoolplein inleveren. Om die reden wijzigen 
we een aantal zaken. De hoofdingang naar het schoolplein is nu aan de kant waar de 
medewerkers hun fietsen plaatsen, aan de Van der Hulsthof. De leerlingen uit leerjaar 
1 en 3 gaan daar naar binnen en parkeren hun fiets in het vak tegen de gymzaal. De 
leerlingen uit leerjaar 2 blijven hun fiets aan de Notebomenlaan parkeren en de 
leerlingen uit leerjaar 4, 5 en 6 zetten hun fiets in de nieuwe fietsenstalling aan de 
voorkant van de school. Leerlingen die met de scooter naar school komen, parkeren 
hun scooter voor de docentenfietsenstalling. Uiteraard houden we jullie de komende 
maanden op de hoogte van de vorderingen van de verbouwing!  
 
Vorige week hebben we een brief gestuurd met een aantal nieuwe afspraken. We zien 
dat die goed worden nageleefd, al is de looptijd nog even wennen. Gelukkig gaat het 
elke dag een beetje beter. Toch willen we nogmaals het belang benadrukken dat 
leerlingen en docenten zich aan de gemaakte afspraken houden. Dit geldt zowel voor 
de in- en uitgangen, voor het pauzeren in de aula en dus niet in de gang en voor de 
hygiënemaatregelen. 
 
We hadden deze week gelukkig niet heel veel verkouden docenten en zij die wel vanuit 
huis moesten werken, gaven hun lessen online. Voor leerlingen die thuis moeten 
blijven in verband met verkoudheidsklachten, is het soms nog even zoeken. Belangrijk 
is dat de leerling altijd absent wordt gemeld, ook als hij niet echt ziek is en de lessen 
vanuit huis kan volgen. We hebben de afgelopen weken gemerkt dat online les volgen 
het snelst en makkelijkst kan plaatsvinden als de leerling een klasgenoot laat weten 



 
graag online mee te willen doen. Hiermee wijken we dus af van eerdere afspraken. Om 
de online les te volgen, zijn er twee mogelijkheden waaruit de leerling thuis kan kiezen:  

1) De klasgenoot belt in via Teams. De laptop van de betreffende klasgenoot 
wordt op de docent gericht en de les kan worden gevolgd.  

2) De docent belt in via Teams. Hiermee is de docent altijd te horen, maar het 
bord niet altijd zichtbaar. Dit hoeft geen bezwaar te zijn, de communicatie met 
de docent wordt zo wel makkelijker.  

 
Met deze verandering komt het initiatief te liggen bij de leerling die thuis is. Onze 
studiewijzers zijn zodanig ingericht dat je ook zonder online les gericht aan je 
leerdoelen kunt werken. 
 
We vertrouwen erop jullie voor nu voldoende te hebben geïnformeerd en wensen 
iedereen een fijn weekend en tot volgende week! 
 
Paula Mostert, Stefan Landman, Aad van Diemen en Marieke Folkers 
Schoolleiding 
 
 
 


