
Goedemiddag, 
 
Zoals maandag jl. aangekondigd hierbij een volgend bericht vanuit de school. 
 
Uit alle berichtgevingen hebt u vast al vernomen dat we als voortgezet onderwijs vanaf 1 juni onze 
leerlingen weer mogen ontvangen. 
In de praktijk zal dat zijn vanaf dinsdag 2 juni, omdat de school op maandag 1 juni is gesloten in 
verband met Tweede Pinksterdag. 
 
* In de afgelopen dagen is er op school een begin gemaakt met de invulling van ‘het nieuwe normaal’ 
in het onderwijs op onze school, en dat blijkt een ware uitdaging. 
Als we de richtlijnen van het RIVM volgen en daar de (on)mogelijkheden van bij voorbeeld ons 
schoolgebouw naast zetten, dan komen we tot de conclusie dat we bij handhaving van de 
basisvoorwaarden (1,5 meter afstand, zorgen voor veilige ‘looproutes’ en voldoende tijd om tussen 
de ontvangst van de groepen leerlingen door de noodzakelijke schoonmaakwerkzaamheden te 
verrichten) maximaal 25% van onze leerlingen op school kunnen ‘bedienen’. 
We zijn ons nu aan het bezinnen op hoe we dat zinvol kunnen laten zijn met daarnaast het onderwijs 
op afstand, dat we zeker tot aan de zomervakantie ook zullen voortzetten. 
Er wordt dus hard gewerkt aan concrete plannen en zodra die er zijn, gaan we die natuurlijk met 
u  en onze leerlingen delen. 
Wat in elk geval al wel duidelijk is, is dat er bij de eerste contactmomenten op school vooral ook 
aandacht zal zijn voor opnieuw verbinden: met elkaar als leerlingen onderling, maar ook met de 
docenten. Wat heeft de achterliggende periode met ons gedaan? En hoe kijken we naar de periode 
die er aan komt? 
 
* Dan is er een voorstel geformuleerd omtrent het bevorderen van de leerlingen naar een volgend 
leerjaar. 
Dat voorstel moet officieel worden goedgekeurd door de DMR – en daar ligt het nu, ter bespreking. 
Ook hiervoor geldt: zodra er duidelijkheid is, hoort u meer van ons. 
 
Dat was het weer even voor nu. 
We danken u voor uw vertrouwen in ons maar ook voor uw medewerking in de afgelopen weken. 
Het is beslist geen kleinigheid om ineens medeverantwoordelijk te zijn voor het leerproces van uw 
zoon of dochter, dat realiseren wij ons op school heel goed. 
Het is ook fijn om te mogen ervaren dat er wederzijds begrip is en dat we steeds met elkaar in 
gesprek kunnen als er even iets niet goed loopt. 
Dat geeft ons het vertrouwen dat we ook dit schooljaar op een goede manier kunnen afronden. 
 
Met vriendelijke groet, 
Mw. E. Pruijn-Oudshoorn, directeur 
 


