
 

Aan alle leerlingen en ouders 

 
Datum: 28 mei 2021 
Betreft: volledige heropening van de school op woensdag 2 juni  

 

Beste ouders en leerlingen, 

Minister Slob heeft besloten dat scholen de 1,5 meter regel tussen leerlingen onderling mogen 
loslaten, met als gevolg dat scholen weer volledig open gaan. Wij kiezen voor een “heropening” op 2 
juni omdat dan het Centraal Examen is afgelopen. De examenleerlingen zijn dan niet meer in het 
gebouw, en er is minder drukte in de gangen en de aula. In deze brief informeer ik jullie over welke 
maatregelen we hebben getroffen om na de heropening van de school een veilige werk- en 
leeromgeving te creëren voor ons allemaal. 
 
Samen optrekken 
Onder het personeel heerst blijdschap en opluchting over de terugkeer naar de “normale” school, weer 
een echte klas om aan les te geven. En tegelijkertijd zijn er ook veel zorgen. Zorgen over de eigen 
gezondheid, die van onze dierbaren en ook over de gezondheid van de leerlingen. De minister geeft 
aan met de heropening van de scholen “een verantwoord risico” te nemen. Het OMT verbindt aan de 
opening van de scholen een aantal cruciale voorwaarden. Die voorwaarden zijn dat iedereen zich blijft 
houden aan de 1,5 meter afstand tot medewerkers, een mondkapje draagt, handen desinfecteert, én 
zichzelf twee keer per week test op Corona. Dat vraagt van ons dat we samen optrekken: school, 
leerlingen en ouders. Ik doe een dringend beroep op alle leerlingen om die zelftest ook echt te gaan 
doen. Je doet het niet alleen voor jezelf, je doet het voor je docent, je klasgenoten, je vrienden en je 
familie. Ik vraag ouders er thuis op toe te zien dat hun kind zich daadwerkelijk twee keer per week test 
op corona.  
 
De belangrijkste maatregelen/gedragsregels op een rij. 
 Zelftesten. Leerlingen kunnen bij het verlaten van de school zelftesten ophalen: 4 voor 2 weken. 

Leerlingen testen zichzelf twee keer per week. Ouders zien erop toe dat het op de juiste manier 
gebeurt. Klik hier voor een instructievideo. Bij een positieve test neemt de leerling contact op met 
de GGD, voor een confirmatietest.  

 Mondkapjes. Als je je door de school beweegt, draag je een mondkapje. Als je een zitplaats hebt, 
tijdens de les of in de pauze, hoef je geen mondkapje te dragen. Uitzondering hierop zijn de 
praktijklessen. Om de veiligheid te borgen, kan een docent of onderwijsassistent je vragen om een 
mondkapje te dragen. 

 Hygiëne. Bij de ingangen van de school staan desinfectiezuilen. In de lokalen zijn sprayflacons. 
Desinfecteer je handen bij binnenkomst van de school of een lokaal. 

 Anderhalve meter. Houd 1,5 meter afstand tot alle medewerkers van de school. 
 Looproutes. Maak gebruik van het centrale trappenhuis. De twee kleine trappenhuizen zijn alleen 

toegankelijk voor medewerkers 
 Rooster. We keren terug naar ons oorspronkelijke rooster: lessen van 80 minuten. De keuze-uren 

vervallen. Twee uitzonderingen: de mentoruren en de huiswerkklas voor B1/B2 gaan door.  
 Pauze. Je wacht op de bel, pas dan verlaat je het lokaal. Je pauzeert zoveel mogelijk buiten: op het 

voorplein, binnenplein, de grasvelden rondom de school. Je bent niet in de gangen. De kantine is 
weer open. 

 Leswisseling. Je bent bij de start van de les aanwezig in het leslokaal. Je docent komt iets later. Aan 
het einde van de les wacht je totdat je docent het klaslokaal heeft verlaten en de bel is gegaan. Op 
deze manier hoeven docenten bij leswisselingen niet tegelijk met grote groepen leerlingen over 
de gangen te  lopen. 

https://www.lesopafstand.nl/lesopafstand/zelftesten/hulp-bij-zelftesten/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Zijn alle lessen standaard online te volgen? Nee, dat legt een te grote druk op de docenten. We 
gaan hier uit van maatwerk in het geval dat je in quarantaine moet, of behoort tot een risicogroep. 

 Ik behoor tot een risicogroep, hoe kan ik de lessen online volgen?  Je ouders kunnen dit melden bij 
de afdelingsleider. Deze kan je vrijstellen van de lessen van de school. Als je de lessen online volgt, 
neem je contact op met je mentor. Deze wijst voor jou een buddy aan die je ondersteunt bij het 
volgen van de onlinelessen. 

 Ik zit in quarantaine, hoe kan ik de lessen online volgen? Je neemt contact op met je mentor. Deze 
wijst voor jou een buddy aan die je ondersteunt bij het volgen van de onlinelessen.  

 Lockers en jassen. Je kunt weer gebruikmaken van je locker. Jassen horen vanaf 2 juni weer in de 
locker, niet in het lokaal.  

 Telefoons. Tijdens de lessen staat je telefoon uit en bewaar je hem in je tas.  
 
Tot slot. We zetten de eindsprint in richting de afsluiting van dit bijzondere schooljaar. Op 10 juni is 
een spannende dag voor onze examenleerlingen. Dan horen ze of ze geslaagd zijn of (nog) niet. 
Volgende week ontvangen we onze nieuwe brugklassers op school. Allemaal nieuwe gezichtjes die 
verwachtingsvol beginnen aan hun NSG-tijd. En we zijn aan de slag met de voorbereiding van het 
Deltaplan NSG Groenewoud. Het Deltaplan omvat alle programma’s die we gaan inzetten komend jaar 
zodat iedereen straks weer is “aangehaakt.” Op donderdag 3 juni is er een verkort rooster. Vanaf 13.45 
is er geen les en zijn de vaksecties in overleg over wat er aan extra ondersteuning moet komen voor 
hun vak komend schooljaar.  
 
En alweer gaan we een nieuwe fase in. Niet alleen wij zullen moeten wennen, aan de hectiek in de 
school, dat geldt ook voor de leerlingen. Weer vroeg op, helemaal vanuit Millingen naar school fietsen, 
80 minuten les in plaats van 60, heel veel mensen, en heel veel geluid. Ja, het zal wennen zijn, maar 
het zal denk ik ook al snel weer vertrouwd voelen. En gelukkig gaat eindelijk de zon schijnen. 
 
Hartelijke groet, 

 
Hanneke Arpots, rector 

 

 

  

  


