Datum

Betreft

2 juni 2021

Schoolopening

Beste ouders/verzorgers en leerlingen,
Vanaf maandag 7 juni zullen alle VO scholen in Nederland weer al hun leerlingen op school gaan
lesgeven. Leerlingen hoeven dan onderling geen 1,5 meter afstand te houden, wel naar medewerkers.
Vanaf aanstaande maandag verwachten wij alle leerlingen weer op school
Wij vinden het fijn dat we alle leerlingen weer elke dag op school mogen ontvangen. Fysiek onderwijs en
onderling contact is belangrijk en waardevol voor de leerlingen. Vanaf maandag zal er wederom een nieuw
rooster zijn, dit rooster staat al in Somtoday.
De richtlijnen op school zijn net als aan het begin van dit schooljaar
- regelmatig de handen wassen;
- een mondkapje dragen in de gangen en tijdens praktijklessen als 1,5m tot de docent niet haalbaar is;
- de looprichtingen volgen;
- 1,5 meter afstand houden tot volwassenen;
- bij klachten blijf je thuis en laat je je testen bij de GGD.
We stellen zelftesten beschikbaar
We stellen leerlingen in de gelegenheid om een preventieve zelftest te doen, als zij dat willen. Alle
leerlingen krijgen deze week 6 zelftesten mee naar huis. De test kan vervolgens 2 keer per week thuis
worden afgenomen.
In de klas geven we uitleg over de zelftest door o.a. de volgende link te laten zien:

https://youtu.be/L4ka-GN9k_o

In de brief van 21 mei jl. hebben wij u geïnformeerd over het ‘risicogericht testen’ op school, in het geval
van besmettingen in de klas. Deze maatregel blijft van kracht en gaat altijd in overleg met de GGD.
Aanpassingen en maatregelen op school van 7 juni
•
De lessen vinden weer volledig plaats in onze eigen school, dus niet meer in de vergaderzalen
van het SPOC.
•
Kluisjes mogen weer worden gebruikt.
•
Pauzes blijven we buiten houden, voor optimale ventilatie in ons schoolgebouw (behalve bij
regen).
•
Online onderwijs wordt niet meer aangeboden behalve wanneer een leerling verplicht in
quarantaine zit ivm corona of wacht op testuitslag.
Plan voor volgend schooljaar
Voor komend schooljaar zijn we met het team aan et onderzoeken welke acties we kunnen inzetten om
onze leerlingen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Hiervoor willen we graag ook ervaringen van
ouders en leerlingen ophalen. Binnenkort ontvangt u via de mail een vragenlijst, wij willen u vragen om
deze in te vullen. Deze aanvullende informatie kunnen we dan meenemen in ons onderwijsplan voor
komend schooljaar.
We vertrouwen erop dat we samen zorgen voor een mooie afsluiting van het schooljaar
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met onze school. Wij zijn blij dat we op
deze wijze met elkaar het schooljaar goed kunnen afsluiten.
Met vriendelijke groet,
Capellenborg
Sven Metsemakers
Directeur Capellenborg

