Beste ouders/verzorgers en leerlingen,
Zoals het er nu naar uit ziet zullen de scholen van het voortgezet onderwijs weer beperkt
starten op 2 juni. Beperkt in de zin dat alle maatregelen van het RIVM gehandhaafd moeten
worden op school. De VO-raad heeft deze maatregelen vertaald in een protocol dat alle
scholen zullen volgen.
Voor onze school betekent dat een flink aantal aanpassingen in het gebouw en de wijze van
werken. Op dit moment zijn we al ver gevorderd met de voorbereidingen. Zo worden
looproutes aangebracht, worden lokalen ingericht op de 1,5 meter regel, wordt extra
schoonmaak ingezet en worden desinfecterende middelen in de lokalen klaargezet.
Er zijn helaas ook beperkingen in het aantal leerlingen wat we op school kunnen ontvangen
indien we met alle maatregelen rekening moeten houden. Daarom zullen we in ieder geval
de klassen splitsen en een systeem gaan gebruiken waarbij de helft van de klas op school
les heeft en de andere helft thuis via directe verbindingen de les volgt. Hierbij zullen we
deze helften wekelijks afwisselen (dus 1 week les, 1 week thuis les volgen).
Op 20 mei horen we of we inderdaad op 2 juni open mogen. Indien dat het geval is zullen
we u na 20 mei het protocol en de roosters toesturen waarin we beschrijven hoe e.e.a. na 2
juni zal gaan lopen. Mochten we op 20 mei horen dat er door de regering andere
maatregelen worden voorgesteld zullen we de invloed daarvan op onze organisatie eerst
bekijken en u dan direct daarna bericht sturen over de gevolgde werkwijze.
Vooralsnog is het dus even afwachten tot 20 mei. Wij gaan in ieder geval verder met de
voorbereidingen voor een gedeeltelijke heropening op 2 juni en zullen we u z.s.m. 20 mei
informeren over de te volgen werkwijze.
Verder zijn in het afgelopen jaar veel excursies door beperkingen niet doorgegaan. Voor de
excursies van dit schooljaar zijn wel bedragen gerekend in de ouderbijdrage. Daarom zal in
de komende periode de bijdrage voor onderstaande excursies/reizen worden teruggestort:
-

Keuzeklas sport klas 1 en 2
Bijdrage excursie klas 1 en 2
Bijdrage schoolreisje Efteling klas 1 en 3
Bijdrage schoolreisje Walibi klas 2
Excursie keuzeklas cultuur
Reis naar Parijs

Gezien de hoeveelheid werk voor de stichtingsadministratie kan dit enige tijd in beslag
nemen.
Annuleringskosten voor reeds georganiseerde reizen zal de school voor zijn rekening
nemen.
Met vriendelijke groet,
P. Maas
Teamleider

