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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Hoog tijd om u weer eens bij te praten in dit bijzondere schooljaar. Laten we beginnen met de mooie 

zaken. De school is open en zowel leerlingen als personeel hebben het naar hun zin. Ook met 

mondkapjes op is dat waarneembaar, de focus komt op de ogen te liggen. We zijn inmiddels al een 

tijd gewend aan alle voorschriften en coronamaatregelen. Om ervoor te zorgen dat we de instructies 

blijven waarnemen, veranderen wij van tijd tot tijd de kleurige aanwijzingen in het gebouw. De 

mondkapjes, er zijn prachtige exemplaren, vinden we niet fijn, maar vrijwel iedereen begrijpt 

waarom we ze dragen en doet zijn best om het niet te vergeten. 

Het leek er even op dat we mogelijk te maken kregen met een regionale lockdown, daar de Hoeksche 

Waard valt onder de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Voor nu is dat van de baan, maar mocht de 

situatie verslechteren zullen wij er wel rekening mee moeten houden. De omstandigheden hier op 

school vragen er echter geenszins om. Sinds de zomervakantie zijn er twaalf weken verstreken en 

hebben wij te maken gehad met een tiental op zichzelf staande besmettingen. Er is geen enkele 

clusterbesmetting geconstateerd.  

Er vallen gelukkig weinig lessen uit. Door vervangingen en online lessen kan het onderwijsproces 

gewoon doorgang vinden. Gemiddeld hebben we te maken met 10% van de leerlingen  die om 

quarantaine redenen of vanwege andere oorzaken thuis zijn. Iedereen doet zijn uiterste best om 

telkens weer een oplossing te vinden voor de ongemakken die hierdoor ontstaan. Tot nu toe lukt dat 

naar tevredenheid. 

Bij aanvang van dit schooljaar hebben we getracht om de groepsgrootte zoveel mogelijk te beperken. 

Met een gemiddelde van onder de 23 is dat aardig gelukt. Tevens hebben wij de subsidie inhaal- en 

ondersteuningsprogramma’s aangevraagd en toegekend gekregen. Door deze gelden weloverwogen 

in te zetten, verspreid over de leerjaren en rekening houdend met de verschillende behoeften, 

hebben wij er alle vertrouwen in dat we de leerlingen de begeleiding en aandacht kunnen geven die 

ze nodig hebben. Het voert te ver om hier alle ondersteuningsmaatregelen op te sommen.  

Betrokkenen worden door mentor of teamleider op de hoogte gehouden. 

Zo roeien we gezamenlijk met de riemen die we hebben. Natuurlijk ziet het jaar er anders uit. Veel 

activiteiten kunnen dit jaar niet doorgaan. De huidige beperkingen leiden echter ook weer tot veel 

creatieve oplossingen. De zorg voor onze leerlingen en het contact met u als ouder of verzorger blijft 

voor ons cruciaal. Samen staan we sterk. Ook in deze tijd ben ik trots op de veerkracht en inzet van 

onze leerlingen. Dankbaar zijn we voor het begrip en de flexibiliteit van de ouders. Ook het personeel  



 

wil ik zeker niet vergeten. Bevlogen, betrokken, vol energie en opgewekt zie ik iedereen zich 

inspannen voor onze leerlingen. Ieder kind is dat meer dan waard. Schouders eronder, want er blijft 

zoveel om van te genieten! 

 
Met warme groet, 

 
mevr. R. Valkenborg,  
rector 

 


