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Aan alle leerlingen  

 

 

Zwolle, 18 mei 2020 

Kenmerk: 2020-203-krk 

Betreft: Corona update mei en overgangsregeling 

 

 

Beste leerling,  

 

Op dit moment volg je nog steeds onderwijs op afstand. Naar aanleiding van de vragenlijst die onder 

alle leerlingen is verspreid (zie ook de informatiebrief van april), kunnen wij concluderen dat er 

ontzettend veel goed gaat. Dank voor het invullen, de respons was hoog! In korte tijd hebben 

docenten hun werk anders moeten organiseren, ik heb bewondering voor de manier waarop zij dit 

voor elkaar hebben gekregen. Natuurlijk zijn er altijd verbeterpunten. Ook jouw opmerkingen en 

suggesties helpen hier enorm bij.   

 

Ook docenten hebben een vragenlijst ingevuld. De inzet van leerlingen werd daar hoog gewaardeerd, 

fijn te lezen, houd dit vast. 

 

2 juni tot de zomervakantie 

Het onderwijs op afstand zal voorlopig nog onderdeel uitmaken van ons onderwijs. Wij bereiden ons 

op dit moment voor op een school waarin de 1,5 meter afstand geldt. We hopen van harte dat we jou 

vanaf 2 juni weer op school kunnen ontvangen. De persconferentie van 19 mei a.s. zal uiteraard 

leidend zijn. Je ontvangt uiterlijk maandag 25 mei een bericht van jouw studieleider waarin wordt 

uitgelegd hoe het onderwijs er voor jou uit zal zien in de periode 2 juni tot de zomervakantie. Het is 

een complexe puzzel, die op dit moment gelegd wordt, waarin we ook ruimte willen creëren om 

verhalen met elkaar te delen. Het onderwijs zal bestaan uit een combinatie van onderwijs op afstand, 

onderwijs op school, hulp- en steunlessen en afronding van vakken (voor klas 3, 4 en 5 geldt dat er een 

toetsweek is aan het einde van het schooljaar). Het uitgangspunt is dat we iedere leerling in ieder 

geval één keer in de week op school kunnen ontvangen. We gebruiken deze periode ook als oefening 

voor volgend schooljaar. Van wat we nu leren, zowel op inhoudelijk als organisatorisch vlak, zullen we 

bij de inrichting van het nieuwe schooljaar profijt hebben. Terug naar de situatie zoals deze was voor 

15 maart lijkt voorlopig nog niet reëel.  

 

Overgangsregeling 

Het aangepaste onderwijs tijdens de coronatijd vraagt om een aangepaste overgangsregeling. De 

schoolleiding heeft besloten om de overgangsregeling voor het schooljaar 2019-2020 aan te passen. Je 

vindt deze regeling in de bijlage en op de website.  
 
1,5 meter school 

Het inrichten van een 1,5 meter school volgens de richtlijnen van het RIVM 

vraagt een gezamenlijke inspanning en verantwoordelijkheid.  
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Als we het gedrag van onze examenkandidaten als voorbeeld nemen, dan komt het wel goed. Zij 

hebben schoolexamens op school gemaakt en lieten zien dat er veel mogelijk is. Wij zullen ons zo 

goed mogelijk voorbereiden om jullie te begeleiden in deze ‘nieuwe’ school. Zo worden er allerlei 

maatregelen rondom hygiëne getroffen en ook de looproutes in school zullen worden aangepast. De 

hele samenleving wordt op dit moment op die manier ingericht, wij zien dit dan ook als een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid en vertrouwen erop dat jij je houdt aan deze nieuwe afspraken die 

op school zullen gelden.  

 

Weer naar school? 

Als het kabinet aangeeft dat de scholen voor voortgezet onderwijs vanaf 2 juni weer open mogen, dan 

gaan wij ervan uit dat alle leerlingen weer op school komen, zoals aangegeven in het rooster. Ziek of 

(milde) klachten? Blijf dan thuis. Afmelding gaat via de reguliere weg.  

 

Houd moed, hopelijk tot snel! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de schoolleiding, 

 

Hiske Kromdijk 

Directeur 


