Aan alle ouders/verzorgers

-
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Doorkiesnummer: 030-2969041

Beste ouders/verzorgers,
Zoals minister-president Rutte gisteravond tijdens zijn nieuwste persconferentie heeft
verteld, gaan de scholen in het voortgezet onderwijs vanaf dinsdag 2 juni weer fysiek
leerlingen ontvangen. Ook in onze 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. We houden ons daarbij natuurlijk aan 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 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. Of dat ouders hun kind naar school
brengen. Voor leerlingen die verder dan 8 km van school wonen wordt nog gekeken
hoe het vervoer georganiseerd kan worden. Vanwege de risico’s die het reizen met
het openbaar vervoer met zich meebrengt, overleggen wij graag met de betreffende
ouders of er alternatieven zijn. En we houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.
Op onze school zijn dit na 2 juni de basisregels:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leerlingen komen in vaste groepen drie blokken van twee uur naar school
Daarnaast krijgen ze digitaal opdrachten en lesstof om thuis aan te werken
Als je ziek bent blijf je thuis
We houden ons allemaal aan de 1,5 m afstand
We maken gebruik van verschillende ingangen en verdiepingen
Leerlingen komen met de fiets of lopend naar school
We houden ons aan de aanwijzingen en looproutes
Er is geen pauze in de aula
Toiletten zijn beperkt toegankelijk

En tot slot: we doen het samen. We spreken elkaar aan op het naleven van de
basisregels.

Komende week krijgen de leerlingen nog onderwijs-op-afstand. Vanaf 2 juni krijgen
ze een nieuw rooster.
Veel aandacht voor hygiëne
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 er extra schoongemaakt. Vooral contactpunten en toiletten worden extra
schoongemaakt. 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.
Mark Rutte deed in zijn persconferentie ook een oproep aan alle jongeren, de
volwassenen van de toekomst: “Praat mee over oplossingen”. Daar sluiten wij ons
helemaal bij aan. Ideeën van leerlingen (of hun ouders) horen wij als schoolleiding
daarom graag. Alle creatieve ideeën kun je mailen naar info@trajectum-college.nl.
Met vriendelijke groeten,
Mede namens het College van Bestuur van NUOVO Scholengroep,
Leon de Wit en Jonne Gaemers
Maurits Depla
directeur

