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Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 
 
De eerste week volgens de nieuwe richtlijnen ligt achter ons. We zijn niet ontevreden. Alle condities zijn daar 
om je veilig door de school te verplaatsen. Er is genoeg spreiding in aanvangstijden en pauzes. De lokalen zijn 
veilig ingericht en deze week nog leger gemaakt zodat er nog meer ruimte is voor de 15 bankjes. Overigens 
zijn er maar een paar groepen die 15 leerlingen tellen. De gemiddelde klasgrootte is minder dan 23 en dat 
gedeeld door 2. Daarnaast komt het maar zelden voor dat iedereen aanwezig is. De ruimte in de lokalen is 
nagemeten. Maar…. alles wat de veiligheid betreft valt of staat met het gedrag van ons allen: gedrag van 
leerlingen, ouders en personeel. Ouders dienen hun kinderen thuis te houden bij klachten of een positief 
getest gezinslid; leerlingen dienen hun bankje niet te verplaatsen, op afstand te blijven in de gang of tijdens 
de pauzes; we moeten ons allemaal houden aan de looprichting, mondkapjesplicht en hygiënemaatregelen. 
 
Er zijn twee zaken waar we uit veiligheidsoverwegingen mee gewacht hebben en die we nu willen toestaan: 
de toegang tot de kluisjes en het openstellen van de kantine. In juni waren deze zaken verboden. Volgens de 
huidige protocollen is het toegestaan, indien iedereen zich houdt aan de 1,5 meter afstand. We zien de 
jongste leerlingen letterlijk gebukt gaan onder het gewicht van hun rugzak. Ook de behoefte aan een 
versnapering begrijpen wij. In de huidige omstandigheden durven wij het aan. 
 
Toch is enige strengheid op zijn plaats. We kunnen dit alleen als: 
 

 Leerlingen binnen school een mondkapje dragen. Buiten eten en drinken, of gezeten in de aula op 
veilige afstand van elkaar. 

 Iedereen let op de 1,5 meter afstand. Dus ook bij de kluisjes en in de aula. Even geduld hebben en 
wachten tot er voldoende ruimte is. Houd het kort en blijf niet hangen! 

 We allemaal de hygiënemaatregelen serieus nemen. 

 De beslisboom (te vinden op onze site) nauwkeurig opgevolgd wordt. 

Als we allemaal hieraan meewerken houden we het veilig. Het blijft lastig en tot het niet meer nodig is zullen 
we zeker genoodzaakt zijn, iedere dag opnieuw, tot vervelens toe elkaar op de regels te wijzen. 
 
De kluisjes zijn vanaf morgen weer in gebruik. De kantine gaat maandag weer open. 
 
Ik vertrouw erop dat iedereen van goede wil is en zijn uiterste best gaat doen. 
 
Met hartelijke groet, 
 
 
 
 
 
mevr. R.M. Valkenborg, rector 


