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Geachte ouder(s)/ verzorger(s) en leerlingen, 
 
Vlak voor de voorjaarsvakantie willen we u en jullie nog enkele zaken meegeven: 
 
Vanaf 1 maart 
Op 23 februari horen we welke ruimte scholen krijgen vanaf 1 maart. U zult ook merken dat 
de maatschappelijke druk om alle leerlingen weer naar school te laten gaan, toeneemt. De 
week na de voorjaarsvakantie hanteren we sowieso het huidige rooster. 
 
Mocht het bericht inderdaad zijn dat alle leerlingen weer naar school mogen, maar niet 
allemaal tegelijk, dan gaan we in de week van 1 maart nog door met het rooster van online 
verkorte lessen, terwijl ’s middags leerlingen, één keer die week naar school komen voor een 
sportprogramma. Hoe het daarna verder gaat laten we in die week weten. De kans is groot 
dat we leerlingen daarna naar school laten komen voor de vakken die online niet of 
nauwelijks gegeven kunnen worden, zoals sport, kunst, practica, talentlijnen. 
 
Besmettingen 
Het aantal besmettingen onder leerlingen, waarvan wij weet hebben, blijft bijzonder laag. 
Gemiddeld staat er 1 leerling op de lijst en onder de eindexamenleerlingen niet éen.  
We herhalen de oproep om het ons wel te melden als uw kind een besmetting heeft 
opgelopen.  
 
Deltaplan 
Op 17 februari ontving de Tweede Kamer een brief van de ministers van onderwijs over het 
bedrag van 8,5 miljard, te besteden in de komende twee jaar aan het opheffen van 
ongewenste effecten van de afgelopen periode voor het onderwijs, op cognitief (kennis-), 
sociaal en executief (vaardigheden-) gebied. 
 
Er komt een menukaart van acties en activiteiten, waarvan aangetoond is dat zij werken, 
waaruit scholen kunnen kiezen. Nadat zij eerst in beeld hebben gebracht wat er nodig is. 
Hoewel we straks gebonden zijn aan genoemde menukaart, willen we er ook invloed op 
uitoefenen. Daarom hebben we een speciaal e-mailadres opengesteld om ideeën te 
verzamelen: Deltaplan@clv.nl. Het relevante deel van de kamerbrief vindt u/ vinden jullie in 
de bijlage. 
 
Wij zijn er overigens van overtuigd dat er op het gebied van kennis veel te doen is, maar dat 
de grootste aandacht moet uitgaan naar welbevinden, ontwikkeling en sociale contacten. 
Daarnaast zijn we ook benieuwd naar reacties van leerlingen op de vraag: wat heeft deze 
periode je nu opgeleverd dat je onder normale omstandigheden niet zou hebben geleerd of 
ervaren.  
 
 
Graag wensen we iedereen een ontspannen en ontspannende VOORJAARSvakantie toe. 
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