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Weer volledig naar school

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Afgelopen maandag is vanuit de overheid besloten dat de leerlingen binnen het voortgezet
onderwijs weer volledig naar school kunnen. Dit heeft gevolgen voor ons, voor u en uiteraard voor
uw zoon/dochter. In deze brief informeren wij u over deze gevolgen.
Vanaf maandag 31 mei zullen alle leerlingen weer volledig naar school komen. Het rooster is reeds
zichtbaar in Magister. De lessen, zoals ze voor de lockdown ingezet werden, zullen vanaf maandag
weer plaatsvinden.
RIVM-richtlijnen
Er zijn nieuwe richtlijnen waar wij ons als school aan houden:
• De leerlingen hoeven onderling geen afstand te houden. De tweetallen zijn niet meer van
toepassing. Docenten houden nog wel afstand van elkaar en tot de leerlingen.
• De leerlingen dragen hun mondkapje in de gang.
• Aan de leerlingen wordt gevraagd om tweewekelijks een zelftest te doen. De zelftesten worden
in de eerste week tijdens de mentorles uitgedeeld.
Laptop
De leerlingen die een laptop van de school geleend hebben kunnen deze volgende week inleveren
bij Ron Heins, onze conciërge.
Cito Volgtoetsen
In de 1ste klas vindt volgende week de afname van de Cito Volgtoets plaats. Omdat het algemene
rooster is aangepast, is er ook een ander rooster voor de Cito Volgtoets gemaakt. Dit rooster is
terug te vinden in Magister.
Pauze
De leerlingen van klas 2 en 3 houden pauze op de begane grond. De leerlingen van klas 1 op de
tweede verdieping en het dakterras.
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Zelftest
Om uw kind zichzelf 2x per week preventief te laten testen, krijgt uw zoon/dochter volgende week
tijdens de mentorles, twee zelftesten mee naar huis. Met preventief testen bedoelen we: testen
zonder dat er een directe aanleiding is: je hebt géén klachten en je weet niet of je contact gehad
hebt met iemand met corona. Als uw kind niet op school is op het moment dat de testen worden
meegegeven, kan hij/zij twee testen ophalen bij de mentor.
Het gebruik van de zelftest is extra naast alle maatregelen die al gelden op school, zoals: 1,5 meter
afstand houden (tot docenten en andere medewerkers), handen wassen en mondkapjes dragen.
Meedoen aan een zelftest is vrijwillig. Als uw kind geen gebruik maakt van een zelftest heeft dat
geen gevolgen. Uw kind mag gewoon naar school. Het is heel belangrijk en ook een dringend
advies om de zelftesten wel te gebruiken. Dat is prettig voor onze medewerkers en de
medeleerlingen. Voor verder info, zie bijlage.
Mentorles
Vijf maanden thuisonderwijs doet wel iets met veel leerlingen. De onderbouwleerlingen starten
daarom op maandag 31 mei met een mentorles. Tijdens deze les krijgen de leerlingen de
gelegenheid om ‘te landen’ en om de schoolregels weer op te frissen.
Wij zijn ons bewust dat er veel gevraagd wordt van de flexibiliteit van u, de leerlingen en ook van
onze collega’s. We gaan deze laatste weken gebruiken om het schooljaar op een fijne en goede
manier af te ronden.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de mentor van uw zoon/dochter.
Met vriendelijke groet,

De heer R. Versteeg
Schooldirecteur Hubertus & Berkhof

Bijlage: 1
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