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 Beste leerling en ouders/verzorgers, 

 

Het kabinet heeft besloten dat de anderhalve-meter-regel in het voortgezet onderwijs vanaf 7 juni wordt 
losgelaten en de scholen weer open kunnen. Het is de bedoeling dat iedereen dan wel twee keer per week 
een (vrijwillige) zelftest doet. Die test krijg je op school.  
 
De pandemie is nog niet ten einde, maar het kabinet kiest nu voor het loslaten van de anderhalve meter, 
om volledig fysiek onderwijs weer mogelijk te maken. Fysiek onderwijs is het beste voor de leerlingen. 
Mede door het ruim beschikbaar stellen van zelftesten moet die ambitie gerealiseerd worden.  
 
De NUOVO Scholen gaan dus weer open. Dit wordt een enorme uitdaging. Niet alleen voor onze 
roostermakers, maar voor alle medewerkers is dit weer een stevige omschakeling. Ook voor onze 
leerlingen wordt dit weer wennen.  
 
Niet in alle gevallen is overigens volledige heropening haalbaar. We blijven kritisch op de praktische 
uitvoering en passen maatwerk toe, afhankelijk van de exacte situatie. We zijn heel blij dat we 
toestemming krijgen om onze leerlingen weer volledig naar school te halen, maar we willen niets forceren 
als volledige heropening knelpunten zou opleveren.  
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Het welzijn van onze medewerkers en leerlingen staat centraal. Verantwoord overschakelen naar volledig 
onderwijs vanaf 7 juni is dus vooral een kwestie van doordachte oplossingen per situatie.  
Op Ithaka kijken we nu of op dinsdagen beide mentoren samen les kunnen blijven geven aan hun groep. 
Dat zal na 7 juni niet meer gebeuren op externe locaties, de bibliotheek, het stadhuis en La Vie. Dan zullen 
er wel op een ander moment in de week een paar lessen minder gegeven kunnen worden. 
Verder weten we op dit moment nog niet of we alle sportlessen kunnen geven, omdat we geen klassen 
willen mixen.  
We nemen geen overhaaste stappen, maar kijken zorgvuldig tot aan de zomervakantie wat er per locatie 
mogelijk is.  
Wanneer het nieuwe rooster ingaat, laten we nog weten. We hebben even tijd nodig om alles te 
organiseren. 
 
 

 

Met vriendelijke groet, 

mede namens het college van bestuur van de NUOVO Scholen, 

 
Douwe Brouwer 
Directeur Ithaka 


