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Utrecht, 26 februari 2021 
 
Beste leerlingen en ouder(s) /verzorger(s) 
 
In de persconferentie van afgelopen dinsdagavond is bevestigd dat onze school vanaf 1 maart weer 
wat meer fysieke lessen mag gaan verzorgen. School is een anker. Daar zijn de sociale contacten die 
onze leerlingen nodig hebben om te ontwikkelen. Daar worden ze in de gaten gehouden. We zien de 
sporen die deze coronacrisis trekt in onze samenleving, in verhevigde mate bij jongeren. Niet alleen 
in hun ontwikkeling, maar ook juist in hun welbevinden. Leerlingen hebben behoefte aan positieve 
aandacht, erkenning en waardering om zelf nieuw perspectief te zien. Het is belangrijk dat ze blijven 
vertrouwen op hun eigen kunnen. Daarom zien we de heropening ook als een hele mooie eerste 
stap, waar we heel blij mee zijn.  
 
Volgens de instructies van het ministerie  kunnen we al onze leerlingen na deze voorjaarsvakantie 
tenminste weer één dag per week naar school laten komen. Maar het onderwijs op afstand blijft ook 
doorgaan. De leerlingen uit de examenklassen komen voor al hun lessen op school. Leerlingen die 
eerder op afspraak op school werkten, moeten opnieuw afspraken maken om te kijken wat er 
mogelijk is. Alle leerlingen uit de niet examenklassen komen twee dagdelen per week naar school. 
Dinsdag 2 maart starten we dan de eerste fysieke lessen voor niet-examen-leerlingen. Het rooster is 
te lezen in magister. Voor leerlingen aan wie fysiek onderwijs wordt aangeboden, geldt dat zij 
verplicht zijn om naar school te komen. Uitzondering hierop zijn leerlingen die tot een risicogroep 
behoren.  
 
De lessen die nu als fysiek staan ingeroosterd, zijn met name mentorhalfuren, challenges, motivaktie, 
kunstvakken en projectonderwijs. Het is momenteel krap en we hebben moeten comprimeren, want 
we hebben eigenlijk meer vierkante meters nodig. Daarover lees je verderop meer. Het rooster zoals 
je dat nu in magister ziet geeft daar een idee van. We werken nog aan de spreiding van begintijden 
en pauzetijden. In dat rooster kunnen nog wijzigingen optreden. Kijk voor aanvang van je lessen goed 
in je rooster. 
 
We hebben een mooie basis gerealiseerd zodat iedere leerling minimaal twee dagdelen naar school 
kan. Dit scenario is goed op te schalen zodra we de beschikking hebben over een uitwijklocatie. Voor 
iedereen zal het wennen zijn. Een ander ritme vinden, waarbij fysiek en online onderwijs wordt 
afgewisseld. Vanzelfsprekend zal het af en toe iets rommelig zijn, maar we gaan ervan uit dat we met 
elkaar een modus vinden om er een succes van te maken.  
 
Zoals jullie weten is onze school te klein behuisd om alle leerlingen op anderhalve meter onderwijs te 
laten volgen en zijn we op zoek gegaan naar extra ruimte. Een aantal van jullie heeft goede 
suggesties aangedragen, waarvoor ook veel dank! Het heeft onze volle aandacht en we zijn dagelijks 
in gesprek. Gelukkig helpt de gemeente hier nu goed aan mee en hebben we hierover al concrete 
gesprekken kunnen voeren met aanbieders van mogelijk geschikte uitwijkfaciliteiten. Zodra we 
concrete afspraken hebben kunnen maken, zullen we dat delen met onze leerlingen en hun ouders. 
 
In de beslissing van de regering wordt ook gesproken over werken in tweetallen. We zijn nog aan het 
bekijken hoe een dergelijke aanpak bij ons op school zou kunnen werken.  
  
Het wordt dus weer wat drukker in onze gebouwen, waardoor we extra aandacht vragen voor de 
inmiddels bekende voorzorgsmaatregelen. Zie daarvoor het protocol op onze website. We zetten het 
handen wassen, tafels reinigen en je houden aan de looproutes weer stevig op de agenda. De extra 
in- en uitgangen blijven we gebruiken. We letten ook strikt op het dragen van een mondkapje. En de 
anderhalve meter afstand zal voor heel veel van onze leerlingen echt wennen worden. Maar dat 
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moet dus wel. We vragen jullie om je kind bij symptomen thuis te houden en te laten testen en pas 
bij een negatieve uitslag weer naar school te laten komen.   
In onze vorige brief hebben we een oproep aan ouders gedaan om locaties aan te dragen en om te 
helpen met de surveillance. We zijn jullie heel dankbaar voor alle reacties. Ruim 30 ouders hebben 
zich aangemeld om ons te willen ondersteunen. Wij hadden ze niet allemaal nodig en hopen dat we 
nogmaals op ze kunnen rekenen, bijvoorbeeld bij de meesterproefperiode van 15 maart tot en met 
19 maart. Het is heel prettig dat onze docenten in deze tijd ontlast kunnen worden, omdat alle 
energie nodig is voor lessen en toetsen op anderhalve meter, vaak in een hybride situatie. Heel veel 
dank daarvoor. Aan alle aangedragen ideeën hebben we veel gehad. Er liggen nog een hoop 
uitdagingen voor ons, dus creatieve oplossingen blijven welkom en zullen we samen met de 
medezeggenschapsraad bekijken. 
 
 
  
Mark Langerwerf, teamleider UniC 
Merlijn Verstraeten, rector UniC 
Gerard Kuijlaars, voorzitter MR UniC  

 
Vragen aan UniC betreffende Corona? Mail ze naar  corona@unic-utrecht.nl    
Op onze website https://www.unic-utrecht.nl/corona vind je meer informatie over corona en online 
onderwijs   
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