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Vanaf 2 juni weer (deels) naar school! 
Gisteravond is door premier Rutte in een persconferentie aangekondigd dat de 

schoolgebouwen voor voortgezet onderwijs vanaf 1 juni (effectief 2 juni i.v.m. 2e 

Pinksterdag) weer open mogen gaan voor leerlingen en medewerkers. Wij kijken ernaar 

uit om onze leerlingen en medewerkers weer op school te ontmoeten. Uiteraard is  de 

afgelopen weken gewerkt aan een plan voor de heropening van het schoolgebouw. Heel 

nadrukkelijk gaat het om het open gaan van het schoolgebouw, niet te verwarren met een 

opstart van het onderwijs. De afgelopen weken hebben we, zij het op afstand, steeds 

onderwijs gegeven. Vanaf 2 juni mag dat gelukkig ook weer onderwijs zijn in het 

schoolgebouw. Het plan hiervoor wordt op dit moment ter instemming voorgelegd aan de 

medezeggenschapsraad. Het plan is gebaseerd op het ‘Protocol opstart voortgezet 

onderwijs’ van de VO-raad, waarbij de veiligheid voor leerlingen en medewerkers voorop 

staat.  

https://www.voraad.nl/system/downloads/attachments/000/000/923/original/Protocol_H

eropening_VO_%28def%29.pdf?1588860148 

 U kunt uitgaan van de volgende uitgangspunten: 

• leerlingen komen op school in groepjes van 6-8 leerlingen per lokaal (afhankelijk 

van het aantal vierkante meters; 

• elke leerling heeft 1x per 3 dagen een lesdag op school. De andere lesdagen volgt 

hij/zij onderwijs thuis via Teams.  

• we bieden van alle vakken de kern aan. De vakken LO, kunstvakken en mens en 

techniek blijven voorlopig een vak op afstand met een thuisopdracht. 

• Er wordt gewerkt in een 40-minuten rooster.  

• Er zijn per leerjaar verschillende start- en eindtijden. De schooldag begint om 9.30 

uur. Leerlingen krijgen minimaal 4 lesuren op een dag aangeboden. Er is voor de 

leerlingen geen pauze buiten het lokaal. De kantine blijft gesloten en ook de 

automaten zijn buiten werking. (zie bijgevoegd voorbeeldrooster) 

• in de hele school geldt de ‘anderhalve meterregel’. Leerlingen onderling en 

leerlingen en medewerkers en medewerkers onderling houden anderhalve meter 

afstand.  

• alle noodzakelijke hygiënemaatregelen vanuit het protocol zijn in acht genomen 

Zodra door de MR instemming is verleend, zullen we het complete plan met alle details 

met u delen. Wij vragen u om dit plan ook met uw kind door te nemen. Hij/zij moet zich 

in het schoolgebouw, maar ook daarbuiten, houden aan de anderhalve meter afstand, hoe 

moeilijk en onwennig dat ook zal zijn. 

 

 

https://www.voraad.nl/system/downloads/attachments/000/000/923/original/Protocol_Heropening_VO_%28def%29.pdf?1588860148
https://www.voraad.nl/system/downloads/attachments/000/000/923/original/Protocol_Heropening_VO_%28def%29.pdf?1588860148


 
 

Informatiebulletin voor 
ouder(s) en 
verzorger(s) rondom 
Corona en het  
nr.12 

woensdag 20 mei 2020   2 

 

Voor het rooster is het is in elk geval noodzakelijk dat uw zoon/dochter magister goed in 

de gaten houdt. Hier zullen de wijzigingen voor de lessen vanaf 2 juni zo snel mogelijk 

gepubliceerd worden.  

Tot slot willen we nogmaals benadrukken dat niemand van ons en u iets dergelijks ooit 

heeft meegemaakt. Een schoolsluiting is na de Tweede Wereldoorlog in Nederland nog 

nooit voorgekomen. Een heropening van de scholen op dit moment in het schooljaar dus 

ook niet en zeker niet in deze aangepaste vorm. We proberen alles zo goed mogelijk in te 

richten met als belangrijkste doel: goed onderwijs aan onze leerlingen, binnen de 

mogelijkheden die er nu zijn met inachtneming van alle veiligheidsmaatregelen. Niet alles 

zal vlekkeloos verlopen. We zullen zaken gaan tegenkomen die toch anders blijken te 

moeten of beter ingericht kunnen worden. De samenwerking die we met u als ouders 

daarin aangaan, is cruciaal. We stellen het op prijs als u verbeteringen en aanvullingen of 

vragen op een opbouwende manier aan ons stelt, uitgaande van de basis: we doen allemaal 

ons best. Zowel u en uw zoon/dochter thuis, als wij vanuit de school.  

Komende week zullen we u op de hoogte brengen van de uitwerking vanaf 2 juni. Het kan 

zijn dat dit niet op de woensdag in een bulletin plaatsvindt, maar in de dagen daarvoor of 

daarna. Dank voor uw begrip.  

We realiseren ons dat er belangrijke onderwerpen zijn waarover u in dit bulletin nog even 

niets inhoudelijks leest, bijvoorbeeld het gebruik van openbaar vervoer door leerlingen, 

uitgangspunten rondom de overgangsnormeringen en de inrichting van de diploma-

uitreikingen. U kunt erop vertrouwen dat deze onderwerpen hoog op de agenda staan en 

er op dit moment wordt gewerkt aan een zorgvuldige invulling hiervan. Volgende week 

kunnen we u meer concrete informatie geven hierover.  

4 juni ‘uitslagdag’ examens 
In het vorige bulletin heeft u het tijdpad rondom de examens kunnen lezen. Hierin heeft u 

ook gezien dat 4 juni is aangemerkt als landelijke ‘uitslagdag’. Dat betekent dat de 

leerlingen op 4 juni te horen krijgen of zij geslaagd zijn voor hun eindexamen. Ons bereiken 

berichten dat andere scholen al eerder de uitslag bekend gemaakt hebben. Ons is 

uitdrukkelijk door het ministerie van onderwijs en door de Dunamare Onderwijsgroep 

gevraagd om hiermee te wachten tot 4 juni. Nog even geduld dus.. 

Tevredenheid over thuisonderwijs 
In het vorige ouderbulletin hebben we u gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Een 

aantal ouders heeft hun bevindingen met ons gedeeld en daar zijn we blij mee. Deze 

informatie wordt namelijk gebruikt om de lessen op afstand te verbeteren en vorm te 

geven aan de 1,5meter school, zoals die van start gaat op 2 juni. We hebben echter nog  
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meer informatie nodig! Dus als u de vragenlijst nog niet heeft ingevuld, doet u dit dan 

a.u.b. alsnog. De link naar de vragenlijst staat hieronder: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MaAM_gp_gkuO6uRreZ_chkV-

IGIcsqNPlDGTlzPDBjZUNTFQRzRDVUw1R1k5WDlKRk1TV1U2VzJEUS4u 

 

Daarnaast ontvangt u zoon of dochter vandaag via Magister in de map gedeelde 

documenten/vragenlijst les op afstand een link naar een speciaal voor hun ontworpen 

vragenlijst. Wilt u uw zoon of dochter vragen hier een paar minuten tijd voor vrij te maken? 

Dat zou ons enorm helpen. Alvast bedankt voor de samenwerking! 

Met vriendelijke groet, 

 

Marc Teulings, directeur 

Viola Scheerder , Adjunct-Directeur  
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