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Haarlem, 1 juli 2020 

 

 

Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), 

 

 

Het schooljaar zit er bijna op. Een zeer uitzonderlijk schooljaar, mogen we wel zeggen. 

We kregen te maken met een wereldwijde pandemie van het Corona-virus en moesten 

half maart de deuren van de school sluiten. Een periode van ‘afstandsonderwijs’ volgde.  

Gelukkig konden we na de meivakantie weer leerlingen verwelkomen in ons gebouw. Het 

Haarlem College heeft gekozen voor het aanbieden van een min of meer volledig 

lesrooster, deels op school en deels op afstand. Wij hopen dat u tevreden bent over hoe 

wij u in deze periode op de hoogte hebben gehouden rondom alle wijzigingen en andere 

schoolzaken.  

Zorgen over de gezondheid van uw kind(eren) en uzelf, zorgen over (het verlies van) werk 

en zorgen over het (afstands)onderwijs, hebben u als ouder(s)/verzorger(s) en ons als 

medewerkers van de school veel energie gekost. Ook voor de leerlingen is dit best een 

stressvolle periode geweest, als u bedenkt dat juist regelmaat voor onze leerlingen heel 

belangrijk is.  

 

Vakantie 

Na een week van overgangsvergaderingen, herkansingen, resultaat-verbeteringstoetsen, 

diploma-uitreikingen, boeken inleveren etc. volgt aanstaande vrijdagmiddag de start van 

de vakantie. Welverdiend door iedereen en hopelijk een periode om wat te kunnen 

ontspannen, ondanks de maatregelen die uiteraard nog steeds gelden.  

 

Welkom nieuwe leerlingen 

Na de vakantie is het tijd om ook de nieuwe brugklasleerlingen, zij-instroomleerlingen en 

hun ouder(s) en/of verzorger(s) te verwelkomen. Het is voor hen misschien wel extra 

bijzonder en spannend om na een dergelijke periode op een nieuwe school te beginnen. 

We zullen er alles aan doen om ook hen zo snel mogelijk wegwijs te maken op onze school. 

 

Volledige bezetting 

Gelukkig kunnen we nu al aangeven, dat als alles goed blijft gaan, wij mogen starten met 

een volledige bezetting. Wel moeten medewerkers onderling en leerlingen tot 

medewerkers nog steeds anderhalve meter afstand houden. Wij zijn op dit moment bezig 

om de school zo in te richten (zowel fysiek in de ruimte als in bijvoorbeeld het rooster) 

dat die afstand ook te houden is.  

 

Eerste schoolweek na de vakantie 

Voor de brugklassen start de introductie op dinsdag 18 augustus. De lessen voor leerjaar 

2, 3 en 4 starten ook op dinsdag 18 augustus. De zij-instromers worden op school 

verwacht op maandag 17 augustus, een tijdsindeling hiervoor volgt via de mail.  

In de laatste week van de vakantie ontvangt u per mail de ‘startbrief’ met alle nodige 

informatie voor de start van het nieuwe schooljaar.  
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Maar nu: eerst vakantie. We wensen u en uw kind(eren) een mooie, ontspannen zomer 

en we hopen iedereen vol energie na de vakantie weer gezond terug te zien. 

 

Namens de schoolleiding,  

 

M. Teulings  

directeur 


