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Beste leerlingen, ouders/verzorgers,
Woensdagavond heeft het kabinet in een vooralsnog laatste persconferentie gemeld
dat de scholen in het voortgezet onderwijs vanaf woensdag 1 juli geen anderhalve
meter afstand meer tussen de leerlingen hoeven te handhaven. De anderhalve meter
blijft wel gelden voor de afstand tussen leerling en onderwijspersoneel en
onderwijspersoneel onderling.
Dat is goed nieuws en we zijn blij met deze stap. In de nieuwe situatie zijn er nog
wel diverse beperkingen: leerlingen en onderwijspersoneel uit risicogroepen of met
gezondheidsklachten die kunnen wijzen op corona, moeten thuisblijven. Zoals
vroeger wordt het nog zeker niet. De veiligheid en gezondheid van onze leerlingen en
medewerkers blijft vooropstaan.
We realiseren ons terdege dat de benodigde anderhalve meter tussen leraar en
leerling (en leraren onderling) in de praktijk een enorme uitdaging betekent. Lang
niet al onze lokalen en faciliteiten zijn inzetbaar. We bezinnen ons op het verzorgen
van onderwijs in die omstandigheid. En we zullen wellicht op onderdelen moeten
doorgaan met het onderwijs-op-afstand.
De komende tijd zijn we aan de slag met de praktische consequenties van de
genoemde versoepeling. Zodat we na de zomervakantie weer zo goed mogelijk
kunnen overgaan tot het verzorgen van fysiek onderwijs. In ieder geval is duidelijk
dat evenementen en excursies voor heel 2020 zijn afgelast.
Als NUOVO-scholen staan we voor onze kernwaarden en gezamenlijke visie op goed
onderwijs. We hebben zelf ook nog veel vragen over de praktische uitwerking van
deze nieuwe instructies vanuit Den Haag. De versoepeling van de afstandsmaatregel
tussen leerlingen gaat weliswaar aanstaande woensdag al officieel in, maar voor elke
school zal de exacte invulling verschillen. Dat geldt ook voor onze school. We houden
u graag op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.
Tot het einde van het schooljaar blijven we werken volgens het huidige – beperkte –
rooster met wisselende kleine groepen.
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