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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van alle leerlingen 

 

 

Zwolle, 1 oktober 2020 

Kenmerk: 2020/055/krk 

Betreft: Corona update 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Inmiddels zijn we alweer 6 weken onderweg en treffen docenten, onderwijsondersteuners en 

leerlingen elkaar elke dag op school. Op dit moment zijn er nog geen leerlingen of medewerkers 

positief getest en dat is goed nieuws.  

In een eerder bericht schreef ik al dat niemand kon weten hoe een en ander zich zou ontwikkelen. 

Inmiddels weten we dat het coronavirus oprukt en dat er extra maatregelen zijn afgekondigd. 

Maandag 28 september was er weer een persconferentie en naar aanleiding daarvan schrijf ik u. 

 

Graag uw aandacht voor een paar dingen: 

 

Afspraken onverminderd van kracht 

De afspraken zoals gedeeld bij aanvang van het schooljaar, blijven onverminderd van kracht. De drie 

uitgangspunten blijven essentieel:  

 

 Blijf bij milde klachten thuis, laat je testen en volg online onderwijs 

 Houd afstand tot medewerkers  

 Was en ontsmet je handen regelmatig 

 

Leerlingen worden woensdag 30 september tijdens een centraal moment via de intercom wederom 

opgeroepen zich goed aan deze maatregelen te houden. We zien dat leerlingen erg hun best doen, 

maar we ervaren ook dat het een enorme opgave is om dit met elkaar goed vol te houden. Daarom 

brengen we naar aanleiding van de persconferentie de afspraken weer extra onder de aandacht. We 

stellen het op prijs als u dit thuis ook bespreekt.  

 

Onderwijs online 

Op dit moment is het nog steeds zo dat alle leerlingen tegelijkertijd naar school moeten komen en dat 

we onderwijs op school aanbieden. Leerlingen en docenten die niet ziek zijn, maar wel lichte 

gezondheidsklachten hebben, kunnen thuis onderwijs volgen of verzorgen. Ouder(s)/verzorger(s) 

geven dit telefonisch door aan de receptie. Een en ander wordt zo snel mogelijk in magister verwerkt, 

zodat voor de docent zichtbaar is welke leerling onderwijs online volgt.  

 

Excursies en overige reizen 

Alle geplande excursies en reizen t/m de kerstvakantie zijn geannuleerd. Oók 

de wintersportreis voor klas 2, gepland in januari 2021, gaat dit schooljaar niet 
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door. We besluiten later dit jaar of de wintersportreis voor klas 3, gepland in maart 2021, doorgang kan 

vinden.  

Clinics, Thorspor- en ckv-activiteiten gaan door zolang de aanbieder scholen wil ontvangen.  

 

Data schoolinfo 

Een aantal activiteiten die aangepast zijn in de jaaragenda, zijn o.a.:  

20 oktober: THINK-ouderavond gaat niet door.  

22 oktober: Les volgens rooster. Leerlingen zijn dus niet om 12.10 uur vrij.  

 

Contactmomenten op school 

Contact met ouder(s)/verzorger(s) wordt zoveel mogelijk op afstand georganiseerd. Dit kan 

telefonisch, per mail of via Teams. U wordt hier vooraf over geïnformeerd.  

 

Tot slot 

Alle algemene informatie met betrekking tot corona is ook terug te vinden op onze website onder het 

kopje ‘informatie omtrent corona’.   

 

Hopend u zo voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Hiske Kromdijk  

Directeur 


