
Update corona-maatregelen 25-6-2020 
 
 
Beste leerling en / of ouder, 
 
Gisteren is bekendgemaakt dat in de VO-scholen per 1 juli de verplichte 1,5 meter afstand voor 
leerlingen komt te vervallen. Dat geeft voor een aantal activiteiten die voor de zomervakantie 
plaatsvinden meer mogelijkheden en maakt een vrijwel reguliere opening na de zomervakantie 
mogelijk. Dus alle reden voor een nieuwe update, waarin we gelijk een aantal andere zaken aan jullie 
willen laten weten. 
 
Jaarplanning tot de zomervakantie 

• A.s. maandag vinden de inhaaltoetsen plaats. Iedere toets wordt afgenomen in de gymzaal en 
we starten om 08.30 uur. Als je 2 of meer toetsen moet inhalen, maak je die achter elkaar in de 
gymzaal. Je blijft daar zitten, pauzeert even en begint aan de volgende toets. Let op dat nog 
steeds de huidige coronamaatregelen gelden: handen desinfecteren bij binnenkomst en 1,5 
meter afstand bewaren! 

• Donderdag 2 juli is er van 08.30 uur tot 09.30 uur inzage mogelijk in de gemaakte toetsen. Er zal 
een lokaalindeling worden gemaakt die je bij aankomst op school o.a. in de hal en in de 
personeelskamer ziet hangen. 

• De versoepeling van de coronamaatregelen maakt het bij de diplomering mogelijk dat iedereen 
maximaal 3 gasten meeneemt. Ook kunnen we nu examenfoto’s per stamklas maken en is er na 
afloop de gelegenheid om kort na te praten met je mentor en met elkaar. Een grote diploma-
uitreiking voor de hele groep blijft helaas niet mogelijk omdat voor volwassenen nog steeds de 
1,5 meter afstand verplicht blijft. 

• Op 9 juli moet je je boeken in komen leveren. De mentoren van de onderbouw delen na het 
inleveren van de boeken de rapporten aan hun leerlingen uit. Meer info krijg je van je eigen 
mentor. 

 
Opstart schooljaar 2020-2021 
De versoepeling van de maatregelen maakt het mogelijk om komend jaar ‘normaal’ op te starten 
volgens het reguliere rooster. Daar zijn we heel blij mee, maar het feit dat de 1,5 meter wel blijft 
gelden voor ons personeel maakt dat we het een en ander moeten gaan uitwerken om daar inhoud 
aan te geven. We zullen gaan werken met plexiglas schermen in de lokalen, looproutes in de gangen, 
lesroosters waarbij docenten zoveel mogelijk in hun lokaal kunnen blijven, ombouwen van A105 tot 
2e personeelskamer (stille werkplekken), etc… 
Los daarvan blijven de hygiëne-maatregelen zoals het desinfecteren van handen bij binnenkomst, 
voor iedereen gelden. 
 
Tot slot 
Tot slot is het mooi om te kunnen melden dat na de Resultaatverbeteringstoetsen van afgelopen 
week we er weer een geslaagde havist bij hebben. De slaagpercentages zijn daarmee voor de havo 
96,4% en voor het vwo 100%. 
En nu de toetsweek bijna voorbij is, alvast veel plezier met de mentoractiviteiten! 
 
De schoolleiding 


