Aan:
De leerlingen en hun ouders/verzorgers.

Hulst, 20 mei 2020.

Beste leerlingen, geachte ouders/verzorgers,
De persconferenties van het kabinet zijn veelbekeken uitzendingen. Gisteravond is definitief
bevestigd dat op dinsdag 2 juni de VO-scholen weer open mogen gaan. ”Open” heeft hierbij
een dubbele betekenis, want het weer mogelijk maken van een fysiek bezoek aan school
voor meer leerlingen is aan heel wat regels gebonden en daardoor zeker niet mogelijk voor
hele klassen.
Tot nu toe zijn de leerling bewegingen op school eigenlijk beperkt gebleven tot de leerlingen
in de examenklassen. De PTA-toetsen en herkansingen zijn inmiddels achter de rug. De
landelijke uitslag dag 4 juni ligt nu in het verschiet en eventueel kunnen nog niet geslaagde
leerlingen of herprofileerders daarna gebruik maken van zgn. resultaatverbeteringstoetsen
(RV-toetsen). Het is de bedoeling om deze RV-toetsen voor vrijdag 26 juni afgewerkt te
hebben. In de week daarna zullen – op enigerlei wijze – de behaalde diploma’s
“overhandigd” worden.
Leerlingen in niet-examenjaren krijgen met ingang van 2 juni weer een heus
onderwijsaanbod op school. Dit vanuit de gedachte nadrukkelijk verbinding te leggen met
onze leerlingen, elkaar als het ware weer in de ogen kunnen kijken. Zij het slechts in
beperkte groepen van 11 tot maximaal 15 leerlingen, dit afhankelijk van de grootte van de
lesruimte. In de onderbouw zal met deelklassen gewerkt gaan worden waardoor leerlingen
niet altijd een hele week op school zullen zijn. Ook goed om te weten dat in de onderbouw
de gebruikelijke toets week zal vervallen. In de bovenbouw zal de blik de komende tijd met
name gericht worden op nog (resterende) PTA-toetsen. Waarbij in het laatste geval bij PTAaanpassingen onder druk van de omstandigheden steeds instemming van de MR wordt
gevraagd. Voor alle leerlingen geldt dat de verstrooiende eindejaarsactiviteiten helaas geen
doorgang kunnen vinden en er dus “echt” school kan zijn tot en met vrijdag 3 juli.
Het mag duidelijk zijn dat er van elke leerling na Pinksteren ander gedrag gevraagd wordt
op school. Alertheid op hygiëne en sociale omgangsregels is zeer belangrijk, de school zal
hier ook duidelijke voorzieningen voor treffen. Ook de bewegingsruimte zal beperkt blijven,
leerlingen verblijven in één lokaal en het is de docent die zich door de school beweegt. Als er

al beweging is, is dit langs vaste looproutes. Goed om te weten dat kluisjes niet gebruikt
mogen worden, de aula gesloten is en er geen catering op school aanwezig zal zijn. Een
leerling moet nu op een schooldag dus echt zelf zorgen voor een lunchpakket.
De school staat midden in de samenleving en houdt zich zeer bewust aan de onderstaande
regels.
 Leerlingen en medewerkers die klachten hebben of ziek zijn, mogen in geen enkel geval
naar school komen. Je bent minimaal 24 uur klachtenvrij alvorens je op school komt;
 Als iemand in het gezin koorts heeft, dan blijft het gehele gezin thuis;
 Mocht het coronavirus zijn vastgesteld (of daar voldoende aanleiding toe om het
vermoeden te hebben), dan moet de schoolleiding geïnformeerd worden;
 Leerlingen en medewerkers die in de risicogroep vallen (of een gezinslid hebben die in de
risicogroep valt) worden vrijgesteld van aanwezigheid. Met hen wordt een alternatief plan
gemaakt in overleg met de schoolleiding;
 Leerlingen en medewerkers die in de loop van de dag ziek worden, worden naar huis
gestuurd.
Het is goed om te weten dat wij ons als school niet alleen laten leiden door de regels die de
overheid heeft uitgevaardigd, maar ook een protocol van de VO Raad hanteren waarin
specifieke aandachtspunten voor de heropening van de scholen zijn opgenomen.
Na deze brief staat er vervolgens gerichte informatie vanuit de teams binnen de school op
stapel. Op deze wijze krijgen leerlingen en ouders/verzorgers louter de informatie die voor
hen van toepassing is. Denk onder meer aan duidelijke regels met betrekking tot de toegang
van het schoolgebouw en het lokaal, het omgaan met hygiëneregels en niet te vergeten een
blik op het rooster van de leerling.
Samen met jullie kijken wij uit naar het moment dat wij jullie, beste leerlingen, weer mogen
ontvangen op school. Ook al zal het schoolleven er voorlopig nog even anders uitzien. We
zijn heel eerlijk, zonder jullie is het wel erg stil op school.

Met vriendelijke groet,
namens de schoolleiding,

Peter Winters,
rector.

