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Utrecht, 22 mei 2020 

 

Beste leerlingen, ouder(s)/verzorger(s),  

We kijken er erg naar uit om jullie vanaf 2 juni weer te zien! Tegelijkertijd is het organiseren van 

het 1,5-meteronderwijs een enorme puzzel. We proberen zoveel mogelijk in korte tijd te regelen, 

maar ook voor ons is nog veel onzeker. We hopen op jullie begrip. In deze brief informeren we 

jullie waar we nu staan als het gaat om de weken tot aan de zomervakantie en de overgang naar 

het volgende leerjaar. Zit je nu in leerjaar 2, 3 of 4(havo)? Dan vind je in de bijlage 1 hoe we de 

overgang naar het volgende schooljaar organiseren. In bijlage 2 vind je een brief van het College 

van Bestuur.  

Rooster vanaf 2 juni  

Vanaf 2 juni gaan jullie in kleine groepen naar school. Daarnaast gaan we door met online 

onderwijs. We maken een rooster waarbij het eerste moment op school bestaat uit een ruim 

contactmoment met je mentor. Vanaf de tweede schoolweek na 2 juni streven we naar de 

inroostering van twee momenten op school per week. Daarbij zal het ene moment vooral 

bestaan uit lesuren van de algemeen vormende vakken. Het andere moment op school bestaat 

idealiter uit een praktijkgericht blok met creatieve vakken. Binnen die twee momenten waarop je 

naar school gaat, is er ook mentorcontact.   

In een eerder stadium hebben we aangegeven dat we in de ochtend online onderwijs verzorgen 

en in de middag fysiek. In de huidige roosteropzet zal het ook voorkomen dat we in de ochtend 

fysiek onderwijs verzorgen. Het aangepaste rooster staat uiterlijk volgende week vrijdag online. 

In het eerste mentormoment op school deelt de docent de groepsindeling voor de rest van de 

lesmomenten. Voor het rooster dat online komt, is het eerste contactmoment dus belangrijk 

voor leerlingen. De rest van de informatie over het rooster volgt op in het eerste 

contactmoment.   

Leerlingen die met het ov gaan  

Het gebruik van het ov door leerlingen naar school wordt door de Rijksoverheid niet gezien als 

een noodzakelijke reis. Wij zijn dan ook blij dat jullie in de vragenlijst veelal aangaven met eigen 

vervoer te komen of door ouders worden gebracht. Blijkt eigen vervoer regelen echt onmogelijk, 

dan moeten de regionale vervoersbedrijven vervangend vervoer regelen.   

De mentor neemt komende week contact met je op als je de vragenlijst niet hebt ingevuld of als 

je in de vragenlijst hebt aangegeven met het ov naar school te komen. We stimuleren jullie 

zoveel mogelijk zelf het vervoer naar school te regelen.   
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Voorzorgsmaatregelen 1,5-meteronderwijs  

In school zijn allerlei voorzorgsmaatregelen genomen, zoals een aangepaste lokaalindeling en 

routing. We maken een filmpje voor jullie, waarin we uitleggen welke afspraken gelden in school. 

De mentor besteedt hier in het eerste mentorcontact ook aandacht aan. Jullie zijn alleen welkom 

op school als je je houdt aan de afspraken. Als dit je niet lukt, gaan wij hierover in gesprek met 

ouders. Voor docenten gelden ook afspraken, denk hierbij bijvoorbeeld aan het ventileren van 

lokalen. We geven les met de ramen en deuren open.  

Ouderspreekavond alternatief   

De ouderspreekavond van 19 mei ging niet door. We organiseren daarom in de week van 15 en 

22 juni driehoeks-gesprekken: een gesprek tussen jou, je ouder(s) en je mentor. De bedoeling 

van dit gesprek is dat we het samen hebben over je welbevinden en je groei. Ook blikken we 

vooruit op volgend jaar. Het is de bedoeling dat jij in het gesprek aan het woord bent en dat je 

ouders en je mentor luisteren en vragen stellen. We versturen nog een uitnodiging waarin jullie 

kunnen aangeven welk moment het best schikt.  

Kijkavond  

We kunnen momenteel nog niet inschatten of we een kijkavond kunnen organiseren voor het 

einde van het schooljaar op een verantwoorde en waardevolle manier. Daarom stellen we het 

besluit hierover uit.  

We kijken continu of we de juiste dingen doen. Dat betekent dat het plaatje dat we nu schetsen 

niet vaststaand is. Tussen 2 juni en de zomervakantie doen we aanpassingen waar nodig. Tot 

snel! 

Team X11  
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