
Beste ouders/verzorgers van onze leerlingen, 

Komende maandag gaan we eindelijk weer volledig open. Hoewel dat in de huidige situatie best 

spannend is, zijn we blij dat we onze leerlingen weer allemaal tegelijk kunnen verwelkomen. 

Helemaal als vanouds zal het zeker niet zijn. We hebben nog steeds te maken met beperkende 

maatregelen, zoals het moeten waarborgen van de anderhalve meter afstand tussen leerlingen en 

docenten. In de bijlage vindt u de mail die we zojuist aan alle leerlingen hebben gestuurd, inclusief 

het protocol over hoe we bij ons op school omgaan met de beperkingen. 

Nu we als school weer volledig open zijn, zal ons onderwijs ook weer zoveel als mogelijk fysiek zijn. 

Wel hebben we te maken met een aantal docenten die in de risicogroep vallen en om die reden niet 

op school kunnen zijn. Dat proberen we zo goed mogelijk te ondervangen door de lessen wel door te 

laten gaan, maar met een assistent in de klas en de docent digitaal op afstand aanwezig.  

Als een leerling vanwege corona niet aanwezig kan zijn op school, kan hij/zij via Itslearning op de 

hoogte blijven van de planning voor het vak en gebruik maken van het digitaal beschikbare materiaal. 

Docenten zullen ervoor zorgen dat dit op orde is. Live aanwezig zijn bij lessen via een video-

verbinding is niet mogelijk. 

Ongetwijfeld zal de sluiting van afgelopen schooljaar zijn weerslag hebben gehad op het leerproces 

van de leerlingen. We concentreren ons op dit moment op een goede start van het schooljaar. De 

komende weken gaan we gebruiken om te inventariseren hoe leerlingen ervoor staan en wat er 

eventueel moet en kan gebeuren ter reparatie van achterstallige kennis en ontwikkeling. 

We kunnen ons voorstellen dat er ook over andere aspecten die te maken hebben met corona 

vragen bij u leven. Vanuit onze stichting is daarom een brief opgesteld waarin hopelijk op een aantal 

van die vragen antwoord wordt gegeven. Deze brief hebben we als bijlage toegevoegd. 

Mocht u daarnaast nog vragen hebben dan kunt u uiteraard bij ons terecht. Voor specifieke vragen 

aangaande uw zoon/dochter verwijzen we naar de mentor. Voor algemene vragen kunt u terecht bij 

de rector, Maurice van Daal. 

 

Met vriendelijke groet, 

Lynette Vos, Mathijs de Vroome en Maurice van Daal 

 

 


