
 
 
 
 
Beste ouder(s) en verzorger(s), 

Vanaf volgende week gaan alle scholen voor voortgezet onderwijs in onze regio, net als in de rest van 
Nederland, weer open voor leerlingen. Wij zijn erg blij dat wij na een periode van onderwijs ‘op 
afstand’ onze leerlingen gefaseerd weer op school kunnen begroeten en ontmoeten! Om met elkaar 
te delen hoe het de afgelopen periode met iedereen is gegaan, waar we staan en om opnieuw te 
wennen aan een andere vorm van onderwijs en leren.  

Natuurlijk nemen wij daarbij alle verplichte voorzorgsmaatregelen in acht. Doordat iedereen 
onderling 1,5m afstand moet houden, kunnen er dagelijks maar een beperkt aantal leerlingen fysiek 
aanwezig zijn. Iedere school heeft daarom in overleg met ouders, leerlingen en medewerkers 
afspraken gemaakt over een combinatie van het fysieke onderwijs én het onderwijs op afstand die 
past bij de school. Wij gebruiken de periode tot de zomervakantie daarnaast om ervaringen op te 
doen en ons voor te bereiden op het nieuwe schooljaar, waarin wij waarschijnlijk nog te maken 
hebben met beperkte mogelijkheden voor fysiek onderwijs. 

De meeste leerlingen komen op de fiets naar school. Dat is de komende tijd extra belangrijk om de 
druk van leerlingen op het openbaar vervoer te verminderen en zo een herstart van het onderwijs 
mogelijk te maken.  

Is de afstand tot de school meer dan 8 kilometer? Ook dan vragen wij leerlingen voor het beperkte 
aantal dagen dat hij of zij tot de zomer op school wordt verwacht, toch met de fiets te komen of zich 
door u te laten brengen en halen. Als dit echt niet mogelijk is, kunt u via www.ov-vo.nl uw contact- 
en vervoersgegevens doorgeven. Daar vindt u ook een telefoonnummer voor specifieke vragen. Wij 
delen de gegevens met de regionale vervoersautoriteit die dan besluit of het OV toch gebruikt mag 
worden of dat een andere manier van vervoer wordt aangeboden.  

Wij hopen op uw begrip en medewerking. Onze scholen zetten alles op alles om vanaf volgende 
week een goede en fijne ‘herstart’ voor uw kind mogelijk te maken. 
 
Met hartelijke groet, 
 
Alliantie Voortgezet Onderwijs 
Flex College 
Helicon VMBO Nijmegen 
Karel de Grote College 
Montessori College 
Notre Dame des Anges 
Pro College 
Scholengroep Rijk van Nijmegen 
 
 
 


