Beste ouder(s)/verzorger(s),
Afgelopen week is er door het kabinet aangekondigd dat alle scholen in het voortgezet onderwijs
weer open gaan. Vanaf maandag 31 mei mogen de scholen open en vanaf maandag 7 juni moeten de
scholen weer helemaal open zijn. Dit is niet vrijblijvend, maar verplicht. Dat betekent dat we weer op
de vertrouwde manier les gaan geven aan onze leerlingen. In deze brief sta ik stil bij de volgende
punten:
- Onderwijs op school vanaf 7 juni
- Zelftesten: waarom is dit zo belangrijk?
- Hoe komt uw kind aan de zelftest?
- Richtlijnen
Onderwijs op school vanaf 7 juni
De komende dagen willen we ons graag goed voorbereiden op de terugkomst van alle leerlingen op
school. Momenteel zijn we blij met de huidige roosters waarin we al veel onderwijs op school
aanbieden. We houden daarom de huidige roosters zoveel mogelijk intact, maar dan met een
verplaatsing van de online lessen naar lessen op school. We gebruiken de komende week om de
roosters aan te passen. De nieuwe roosters worden in de loop van volgende week bekend gemaakt
en gaan vanaf 7 juni in. Zodra de roosters bekend zijn brengen we u hier uiteraard van op de hoogte.
Tot die tijd verandert er dus even niets.
Zelftesten: waarom is dit zo belangrijk?
Eigenlijk gaan we vanaf 7 juni dus terug naar de situatie zoals deze daar was van september tot
december van dit schooljaar. Echter, nu wordt deze nieuwe situatie uitgebreid met het aanbieden
van zelftesten. Deze zelftesten zijn een belangrijke stap in het nog sneller signaleren van
besmettingen. De zelftesten zijn vrijwillig, maar we raden ze ten zeerste aan. We verzoeken u als
ouder nadrukkelijk om de zelftesten door uw kind thuis te laten uitvoeren. Waarom is zelftesten nu
zo belangrijk?
We willen voorkomen dat leerlingen elkaar en docenten besmetten binnen de school. Testen is
echter niet alleen voor de veiligheid op school, maar ook voor uw gezin, familieleden, vrienden en
kennissen. Onze leerlingen komen veel in aanraking met anderen en door de testen waarborgen we
de veiligheid voor iedereen. Hoe sneller we een besmetting signaleren, hoe sneller wij en u er ook
voor zorgen dat deze niet verspreidt. Wanneer we met z’n allen het aantal besmettingen zo klein
mogelijk houden, mogen we richting de zomervakantie ook steeds meer en is de kans steeds groter
dat we lekker met vrienden en familie kunnen genieten van de zomervakantie en zelfs de
vakantieplannen kunnen voortzetten.
Hoe komt uw kind aan de zelftest?
De zelftesten worden gratis uitgedeeld door de mentor. Per week krijgt uw kind 2 testen mee naar
huis. De test wordt thuis uitgevoerd, dus niet op school. Als laatste zorgen we voor een korte
instructie door de mentor over het gebruik van de zelftesten, zodat uw kind weet hoe deze gebruikt
moet worden. Een zelftest is heel eenvoudig en niet te vergelijken met een test van de teststraten.
De zelftest is niet vervelend en snel uit te voeren.
Richtlijnen
Momenteel hebben we de school zo ingericht dat we de anderhalve meter richtlijn in de lokalen
hanteren en dat het aantal verplaatsingen zo klein mogelijk is. Zo werken we met stamlokalen en
met vaste koppels. Dit blijven we tot het einde van het schooljaar doen. We blijven leerlingen
daarnaast stimuleren om buiten pauze te houden. Ook moeten mondkapjes nog steeds in de gangen
gedragen worden. Dat vergt voor de leerlingen en docenten dus geen aanpassingen, terwijl het wel

zo veilig mogelijk blijft.
Wat wel verandert is dat de leerlingen onderling geen anderhalve meter afstand meer hoeven te
houden in bijvoorbeeld de aula. De afstand tot de docenten blijft wel anderhalve meter.
Medewerkers en bezoekers onderling houden ook nog steeds anderhalve meter afstand van elkaar.
We zijn blij dat een verdere openstelling van de school weer mogelijk is. Alleen door een goede
samenwerking met u en uw kind krijgen we het voor elkaar om dit ook in de toekomst zo te houden.
We willen u daarom alvast bedanken voor de samenwerking.
Ik ga er vanuit u zo voldoende geïnformeerd te hebben. Volgende week komen we bij u terug met
meer informatie.
Met vriendelijke groet,
Han Snijders,
directeur

