Utrecht, 13 mei 2020

Onderwerp: heropening school

Beste ouders/verzorgers,
Op 2 juni gaat onze school naar verwachting weer open. Het team van Trajectum College is
druk bezig met de voorbereiding van de heropening. Dat is een pittige klus. We willen
natuurlijk onze leerlingen graag weer zien, zo goed mogelijk onderwijs bieden én we moeten
het veilig doen.
Omdat we anderhalve meter afstand moeten houden, kan steeds maar een deel van de
leerlingen in de school zijn. Daarom zullen we onderwijs in school combineren met digitaal
onderwijs (op afstand, zoals we dat nu doen). Hoe dat er precies uitziet, dat zijn we nu aan
het organiseren. In de week van 25 mei krijgt u nader bericht van ons hoe het onderwijs voor
uw kind eruit ziet vanaf 2 juni.
Wij zijn blij dat de school weer open mag. We hebben onze leerlingen gemist. En als we
onze leerlingen ook in het echt ontmoeten, kunnen we ze nog beter onderwijs aanbieden.
Dat moet wel veilig gebeuren. Voor ieders veiligheid moeten we ons houden aan de
voorschriften van het RIVM. De VO-raad (landelijke organisatie van schoolbesturen) heeft
deze regels vertaald naar spelregels en adviezen aan de scholen (link naar protocol van de
VO-raad). Daar houden wij ons aan.
U kunt ons helpen door met uw kind te bespreken waarom we ons allemaal aan die regels
moeten houden: voor de gezondheid van onze leerlingen, onze medewerkers, maar óók voor
familie en andere mensen hun omgeving. We willen niet dat via onze school het virus
verspreid wordt. Daarom moeten we ons aan regels houden. Het zal heel erg wennen zijn
om ons aan al die regels te houden. Afstand houden en pubers die elkaar na bijna 10 weken
weer op school zien: dat is wel een uitdaging. Als we steeds in gedachte houden waarom we
dat doen, moet het samen lukken. Uw steun helpt daarbij.
Met vriendelijke groet,
Trajectum College,

Maurits Depla
Directeur

Ter informatie:
Per 22 april is de heer Toon Kuijs interim teamleider BBL. Hij vervangt de heer Robbert Verhoeven. Hij zal tot het
einde van het schooljaar aanwezig zijn. In een reguliere ouderbrief zal hij zich aan u voorstellen. Toon Kuijs is
bereikbaar per mail: tkuijs@trajectum-college.nl of via het algemene telefoonnummer van school.

