
Update 20 augustus 2020 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 

We zijn begonnen! 

Afgelopen maandag waren de leerlingen en medewerkers weer op school voor de 1e 

schooldag. Graag informeer ik jullie over hoe het is gegaan. 

We zijn er bijna allemaal 

Bijna alle leerlingen zijn aanwezig. Een beperkt aantal leerlingen kan niet naar school komen 

vanwege de richtlijnen van het RIVM (klachten, terugreis uit risicogebied) of omdat er sprake 

is van een kwetsbare gezondheid binnen het gezin. Nagenoeg alle medewerkers zijn op school 

aanwezig. Bij ons zijn geen gevallen bekend van leerlingen of medewerkers die met het 

Covid-19 virus besmet zijn. 

Het is wel spannend voor ouders en leerlingen 

Iedereen vindt het fijn en belangrijk weer naar school te kunnen. Tegelijkertijd is het ook wel 

spannend voor ouders en leerlingen. We merken dat aan de vele vragen die jullie stellen. Er 

wordt veel gebeld en gemaild en dat is heel goed. In verreweg de meeste gevallen worden 

vragen of opmerkingen in goed overleg prima opgelost. In sommige gevallen vinden ouders 

dat we te veel doen, anderen vinden dat we juist te weinig doen. Er worden veel 

maatwerkoplossingen afgesproken. Wij hebben de wijsheid niet in pacht en kunnen ons bij 

ons handelen alleen maar richten op de landelijke richtlijnen, tot nieuwe inzichten weer 

nieuwe richtlijnen opleveren. 

Het is ook spannend voor medewerkers 

Veel medewerkers behoren tot één van de risicogroepen. Nu alle leerlingen weer naar school 

gaan, zijn onze gebouwen weer flink vol. Ondanks de werkplekbeschermende maatregelen is 

het houden van de anderhalve meter afstand tussen medewerkers en leerlingen op veel 

momenten en plaatsen niet mogelijk. Dat maakt dat medewerkers vaak met gemengde 

gevoelens aan het werk zijn. Aan de ene kant blij om aan het werk te zijn, aan de andere kant 

bezorgd over hun gezondheid. Dat geldt niet alleen voor docenten, maar zeker ook voor het 

onderwijsondersteunend personeel dat vaak midden tussen de leerlingen werkt. Ik weet zeker 

dat ik namens iedereen spreek wanneer ik mijn waardering uitspreek voor de inzet van alle 

medewerkers. 

Ventilatie schoolgebouwen 

De inzichten over ventilatie zijn de afgelopen week niet veranderd. Er komt een landelijke 

inventarisatie waarin alle schoolgebouwen en de wijze waarop ze geventileerd worden, in 

kaart wordt gebracht. Aan de hand daarvan wordt gekeken wat te doen. Op korte termijn helpt 

dat niet. In de gebouwen zonder ventilatiesysteem blijven we maximaal op natuurlijke wijze 

ventileren. In veel gevallen worden lessen ingekort en kunnen leerlingen even naar buiten 

zodat er frisse lucht in het gebouw kan komen.  



Ouderavonden 

Tijdens de persconferentie van 18 augustus werd aangekondigd dat het aantal volwassenen in 

een ruimte wordt beperkt. Dat betekent dat we voorlopig geen bijeenkomsten gaan houden 

waarbij ouders op school komen, zoals ouderavonden. Deelscholen en docenten zoeken op 

hun eigen wijze manieren om met ouders te communiceren, vaak digitaal. Ouders kunnen 

alleen op uitnodiging naar school komen en moeten zich dan eerst melden bij een 

medewerkers bij de ingang van het gebouw. 

Diverse activiteiten 

Eerder annuleerden wij bijna alle schoolreizen en activiteiten buiten de deur. Vanwege het 

besmettingsgevaar blijft dat voorlopig zo. De maatschappelijk stage waarbij leerlingen 

vrijwilligerswerk verrichten bij zorginstellingen, sportclubs en dergelijk gaat vooralsnog niet 

van start. 

De beroepsstages van leerlingen uit het praktijkonderwijs gaan wel door omdat deze een 

integraal onderdeel zijn van het curriculum. Uiteraard met inachtneming van de 

veiligheidsvoorschriften. 

De nieuwbouw 

Naast alle beperkingen is het ook fijn te mogen zien dat vorige week een start is gemaakt met 

de nieuwbouw aan de overkant van onze hoofdlocatie. Hopelijk kunnen wij de nieuwbouw 

vanaf het volgend schooljaar in gebruik nemen. 

Met vriendelijke groeten, 

Ferdinand Vinke 

Bestuurder 

 


