
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betreft: een doorkijkje in het onderwijs op Visser Leiderdorp vanaf 1 juni 

 

 

 

Leiderdorp, 15 mei 2020 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerling, 

 

Voor de meivakantie hebben we u bericht dat we ons voorbereiden op een gedeeltelijke 

heropening van de school vanaf 1 juni. Volgende week woensdag hopen we daarvoor 

‘definitief’ groen licht te krijgen van de regering. De afgelopen weken zijn we met veel collega’s 

druk bezig geweest om verschillende scenario’s voor een ‘1,5 meter school’ te maken en daar 

zo goed mogelijk de voor- en nadelen van te doorzien. Duidelijk is wel dat het fysiek sluiten 

van de school en de omschakeling naar afstandsonderwijs complex is, maar dat een 

gedeeltelijke heropening volgens het protocol van de VO-sector (zie www.vo-

raad.nl/nieuws/voorlopig-protocol-heropenen-vo-scholen-gepubliceerd) nog veel meer 

uitdagingen met zich meebrengt. Hieronder staat beschreven welk scenario we als school 

hebben gekozen en verder aan het uitwerken zijn.       

 

De vertaling van de 1,5 meter richtlijn en de rest van het protocol naar de dagelijkse praktijk, 

betekent dat we maximaal iets meer dan 1/3e van de leerlingen (exclusief 

eindexamenkandidaten) tegelijk fysiek op onze school kunnen hebben. Dit betekent dat de 

leerlingen voor ongeveer 2/3e afhankelijk zouden blijven van afstandsonderwijs. De input van 

de collega’s en de feedback van leerlingen en ouders uit de enquête over afstandsonderwijs, 

heeft voor ons de doorslag gegeven om het afstandsonderwijs als basis door te laten lopen. 

Het sluit ook aan bij de visie van ons leerpleinonderwijs: instructiemomenten gevolgd door 

meer zelfstandige verwerking. We gaan dat afstandsonderwijs echter wel combineren met 

fysiek onderwijs op school.  

 

In grote lijnen betekent dit het volgende. 

• Veiligheid staat voorop. We zorgen voor een goede hygiëne en houden ons te allen tijde 

aan de 1,5 meter richtlijn. Met de aanrijdroutes, looproutes, aankomsttijden, lestijden et 

cetera wordt daarmee rekening gehouden. Collega’s en leerlingen met gezond-

heidsklachten en diegene die in een risicogroep vallen komen niet naar school. 

• Het afstandsonderwijs wordt gegeven volgens het basisrooster met verkorte lestijden. De 

‘online’ schooldag duurt daardoor maximaal van 8.30 - 13.00 uur.  

• De leerlingen van de verschillende leerjaren komen in de middagen afwisselend naar 

school. Bijvoorbeeld op maandag de zes brugklassen, op dinsdag de leerlingen in 2 M/H/V, 

etc.. Op deze manier komt elke leerling naast het dagelijkse afstandsonderwijs minimaal 

eens per week en waar mogelijk vaker fysiek naar school. 
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• Het fysieke onderwijs op school heeft naast een praktische ook een sociale insteek. De 

school heeft de beschikking over zes zeer grote ruimtes ter grootte van twee of drie lokalen, 

waar we de klassen in zijn geheel kunnen ‘huisvesten’. Het programma op school start 

elke dag om 14.00 uur. Samen met de mentor of vakdocent is er dan ook ruimte voor 

onderlinge contacten. Deze sociale component vinden we belangrijk. Onderwijs heeft 

namelijk niet alleen een kwalificerend maar ook een socialiserend doel en juist dat laatste 

hebben de leerlingen de afgelopen periode erg gemist.  

• De middagen gaan we behalve voor klassikale activiteiten ook gebruiken om in lokalen 

aan kleine groepen leerlingen extra maatwerk les en begeleiding te bieden. Ook willen we 

op beperkte schaal diagnostische toetsen (zoals CITO VAS) afnemen in een 

gecontroleerde toetsomgeving. 

• De leerlingen die nu reeds om welke reden dan ook op school studeren, kunnen dat in de 

nieuwe opzet ook. We houden er rekening mee dat sommige (kwetsbare) 

klassen/lesgroepen vaker fysiek op school aanwezig zijn. 

• Om de leerlingen zo goed mogelijk voorbereid het volgend leerjaar in te kunnen laten 

stromen, gaan we de resterende tijd van het schooljaar zoveel mogelijk benutten voor 

leeractiviteiten. We streven ernaar om de hierboven beschreven opzet tot halverwege de 

laatste week voor de zomervakantie door te laten lopen. 

 

De komende tijd zullen we het bovenstaande verder uitwerken. Daarnaast zullen we de laatste 

hand leggen aan de aangepaste overgangsnormen en PTA’s (voor de huidige voor-

examenklasleerlingen). Voordat we daadwerkelijk van start gaan zullen we alle zaken ter 

goedkeuring aan de medezeggenschapsraad van de school voorleggen. We streven ernaar 

om u direct na Hemelvaart over de definitieve opzet te kunnen informeren. Uiteraard houden 

we er rekening mee dat we gedurende deze mengvorm van fysiek en afstandsonderwijs af en 

toe nog bij zullen moeten sturen. Bij voorbaat vraag ik daarvoor begrip, want het is voor ons 

allemaal nieuw.  

 

Ik hoop dat ik u hiermee vooralsnog voldoende zicht heb gegeven in hoe we het onderwijs op 

Visser Leiderdorp gaan organiseren.  

 

Mede namens de rest van de schoolleiding een vriendelijke groet, 

 

Ron Onderwater, directeur 


