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Beste leerlingen, ouder(s) en verzorger(s)

Vanaf maandag 7 juni zijn alle leerlingen weer tegelijkertijd welkom op school. We hebben
voor deze datum gekozen om een balans te vinden tussen het belang van onze leerlingen en
van onze medewerkers. Dat blijft spannend, want op die datum zullen nog niet al onze
medewerkers zijn gevaccineerd. Leerlingen blijken veelal niet ziek te worden als zij besmet
zijn. Voor onze medewerkers blijkt dat helaas niet altijd op te gaan.
Desondanks zijn we blij met het feit dat het straks weer bruist van leven en dat de leerlingen
verlost zijn van de thuisdagen. En we houden een beetje ons hart vast.
Hierna zetten we op een rij, welke maatregelen en afspraken nodig zijn om de laatste weken
zo gezond mogelijk door te komen.
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De minister van onderwijs hamert op het belang van zelftesten door medewerkers en
leerlingen. Als iedereen consequent twee keer per week zo’n test bij zichzelf
afneemt, zou het risico op besmetting niet toenemen ten opzichte van nu. Dat is
goed nieuws, want het aantal besmettingen onder leerlingen is nu uiterst gering en
onder medewerkers is het nul.
We laten volgende week weten hoe we het verstrekken van zelftests organiseren en
of we mogelijk op school onder begeleiding laten testen.
Aan de vrijwilligheid en de al eerder aangekondigde noodzakelijke toestemming
verandert niets. We doen wel een moreel appèl op iedereen, met het oog op de
gezondheid van onze medewerkers die zich elke dag tussen horden leerlingen
begeven en leraren die de hele dag met grote groepen in een beperkte ruimte
vertoeven.
We handhaven het 40-minutenrooster tot aan het einde van het schooljaar.
Aan de plicht om een mondkapje te dragen, binnen de schoolgebouwen, tenzij je in
een lokaal zit, verandert voorlopig niets. Weliswaar hoeven leerlingen geen afstand
meer te houden, maar tijdens pauzes en leswisselingen lopen leerlingen uit alle
klassen door elkaar.
De catering blijft buiten en het is ook de bedoeling, zeker nu het weer beter wordt,
dat leerlingen buiten eten en drinken. Dit verandert dus ook niet.
Mocht het voor een leerling om dwingende redenen echt onmogelijk zijn om naar
school te komen, dan zoeken we een oplossing waarbij we gebruik maken van een
extra laptop in de klas.
Docenten krijgen de gelegenheid om 3 minuten voor het einde van een les naar een
ander lokaal te lopen. Zij krijgen ook waar mogelijk hun eigen in-en uitgang of
trappenhuis.
Tijdens de eerste lesdag besteedt de docent van het eerste lesuur van een klas
expliciet aandacht aan het feit dat de ene helft van de klas de andere een half jaar
lang niet heeft gezien en andersom. Soms zullen klassen vanzelf weer verder gaan,

-

soms ligt dat ingewikkelder. We beseffen ook dat terugkeer naar een drukke
omgeving niet door iedere leerling als prettig wordt ervaren.
We blijven extra aandacht besteden aan hygiëne in de lokalen: handen ontsmetten!
En aan de schoonmaak van wat we doorgaans met onze handen aanraken.

Uiteraard hopen we vurig dat we vanaf het nieuwe schooljaar van dit alles bevrijd zullen zijn.
We weten ook dat ouders en leerlingen heel verschillend denken over risico’s, maatregelen
en wat de school wel of niet hoort te doen.
Wij houden ons aan de richtlijnen uit het protocol, we doen wat we kunnen, zonder zeker te
weten of we het bij het rechte eind hebben.
Graag wensen we iedereen een zonnig weekeinde toe,
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