
 

 

 

Vianen, 26 juni 2020       
  
Betreft: memo 14 met informatie en maatregelen n.a.v. coronavirus  
 

Beste leerlingen, beste ouders/verzorgers, 
 
Aanpak tot aan de zomervakantie 
Op woensdagavond 25 juni hebben we allemaal in de (voorlopig laatste) persconferentie van premier Rutte kunnen 
horen hoe de coronamaatregelen in Nederland verder worden versoepeld. In een aantal gevallen ook sneller dan 
aanvankelijk was gepland. En jongeren tot 18 jaar kregen te horen dat de 1,5 meter afstand houden tot andere 
jongeren, niet langer geldt vanaf 1 juli.  
Wat nog steeds (óók na de zomervakantie) blijft gelden, is de 1,5 meter afstand tot volwassenen, dus tot onze 
leerkrachten en ander onderwijspersoneel. En de algemene hygiënemaatregelen. Daarnaast blijft gelden: 
onderwijspersoneel en leerlingen die zelf corona-gerelateerde klachten hebben óf gezinsleden met deze klachten óf tot 
de risicogroep behoren, komen niet naar school. Dit gebeurt in overleg met de school. 
Ondanks de prettige versoepeling gaan we nog niet terug naar hoe het was.  

Geen wijzigingen in organisatie van lesactiviteiten tot aan de zomervakantie 
Onze lesactiviteiten worden ondanks de versoepeling per 1 juli tot aan de zomervakantie ongewijzigd voortgezet. 
Aanpassingen nu nog in het schooljaar maken het allemaal nog ingewikkelder dan het al is. 

Rooster na de zomervakantie 
De versoepeling van de coronamaatregelen betekent dat komend schooljaar alle leerlingen tegelijkertijd weer naar 
school komen. Echter, het betekent niet dat na 1 september het onderwijs weer wordt zoals voor de lock-down van half 
maart. Er wordt gewerkt aan het nieuwe rooster waarin we goed nadenken over de 1,5m afstand tot aan de leraren. In 
dit rooster moeten wij ook nog steeds rekening houden met leerkrachten die (zelf of familieleden) in de risicogroep 
zitten. Over de organisatie van de pauzes van de leerlingen wordt nog nagedacht. Het organiseren van excursies is niet 
vanzelfsprekend.  
Voor het onderwijs zelf worden de ervaringen, die zijn opgedaan met het geven van onderwijs op afstand, 
meegenomen. Meer hierover verder in deze memo. 

Al deze restricties worden ingebouwd om bij een eventuele nieuw uitbraak met zo min mogelijk aanpassingen het 
rooster weer naar een werkbaar coronarooster te kunnen afschalen. We hopen dat dit niet nodig is, maar we zijn dan al 
wel voorbereid. 
Voor alle duidelijkheid wijzen wij erop dat alles staat of valt met de ontwikkelingen rondom het Coronavirus: er kunnen 
dus zelfs in de komende zomervakantie aanpassingen moeten worden doorgevoerd, ook in de roosters. Wij geven dan 
ook als advies het landelijke nieuws in de gaten te houden. 

Belangrijk voor u om te weten, is dat wij deze maatregelen niet zelfstandig als school bepalen. Wij zijn continu in overleg 
met onze Medezeggenschapraad, met de andere VO-scholen binnen de Willibrord Stichting en met de VO-raad. 
Volgende week komt de VO-raad met een nieuw protocol voor de scholen. Mochten hier nog restricties in staan die wij 
nog niet met u hebben gedeeld, dan zullen wij dat alsnog doen. 

Evaluatie onderwijs op afstand 
Allereerst willen wij iedereen bedanken voor de medewerking aan de enquête. Nog niet aan toegekomen? Invullen kan 
tot en met a.s. zondag 28 juni. De input op deze vragenlijsten is heel belangrijk voor ons, omdat we ervaringen vanuit 
andere perspectieven krijgen en wij hiermee ons voordeel kunnen doen in het nieuwe schooljaar. 

  



 

Bijles 
Volgend schooljaar gaan we eventuele onderwijsachterstanden bij leerlingen in kaart brengen en zullen we bijlessen 
organiseren. In september volgt hier meer informatie over. 

Examenuitslagen 
Onze slagingsresultaten waren al heel mooi, maar ze zijn nog mooier geworden. Hieronder de definitieve resultaten. We 
zijn trots en kijken uit naar de diploma-uitreikingen waarop we al onze geslaagden op een alternatieve coronaproof 
manier in het zonnetje zetten! 
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Zomervakantie 
We hebben een turbulent schooljaar achter de rug. Het was onzeker en spannend, maar ook leerzaam. We hebben met 
elkaar laten zien dat leerkrachten (en alle andere collega’s binnen de onderwijssector) en leerlingen flexibel zijn en dat 
we er met inzet, geduld en enthousiasme het beste van hebben gemaakt.  
Nog een paar weken en dan hopen we dat jullie het schooljaar goed kunnen afsluiten en een heerlijke zomervakantie 
tegemoet gaan! 
 
Vriendelijke groet namens de schoolleiding, 

Laurien Scheffers 
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