Middelburg, 20 mei 2020
Beste leerlingen en ouders,
Gisteravond heeft het kabinet besloten dat de scholen in het voortgezet onderwijs weer
heropend worden en dat onze leerlingen vanaf 2 juni, maar niet allemaal tegelijk, weer
onderwijs op school kunnen krijgen.
Het kabinetsbesluit komt niet uit de lucht vallen. Reeds op 21 april is aangekondigd dat we
per 2 juni weer open zouden mogen als de bestrijding van het Coronavirus succesvol zou
blijven. We zijn als school dan ook druk bezig geweest na te denken hoe we binnen de
nieuwe regels ons onderwijs zullen organiseren.
Velen van jullie hebben waarschijnlijk uitgekeken naar dit moment. Ook leraren en
ondersteunend personeel missen het contact met de leerlingen en we zijn blij dat onze
schoolgebouwen weer gevuld worden met leerlingen. Natuurlijk zijn er ook zorgen over
mogelijke besmettingen. In het kabinetsbesluit is de regel opgenomen dat er anderhalve
meter afstand gehouden moet worden tussen onderwijspersoneel, onderwijspersoneel en
leerlingen en tussen leerlingen onderling. Dit betekent dat de capaciteit op school beperkt is.
Het spreekt voor zich dat de inrichting en organisatie van de anderhalvemeterschool een
enorme uitdaging is. We vragen ieders begrip als misschien niet alles meteen helemaal
geslaagd verloopt. We zullen samen moeten leren wat mogelijk is op onze school.
Enkele uitgangspunten:
• De heropening is van toepassing voor alle leerlingen, maar alle leerlingen hoeven niet
evenveel weer op school te zijn;
• We gaan er van uit dat zolang er geen vaccin is, de scholen volgens de 1,5 meterregelgeving georganiseerd moeten worden. Dit betekent dat ook het nieuwe
schooljaar zeer waarschijnlijk gestart gaat worden op deze manier;
• Vanaf 2 juni zal er voorlopig een combinatie zijn van leren op school en leren op
afstand;
• Bij de start is het pedagogisch contact met de leerlingen van groot belang;
• De afstand van 1,5 meter betekent maximaal 12 leerlingen per regulier klaslokaal;
• We starten bij de heropening met een niveau inventarisatie van de leerlingen en
proberen daar zo goed mogelijk aansluiting bij te vinden;
• Leerlingen blijven zoveel mogelijk in het lokaal. De docent verplaatst zich per les naar
een ander lokaal. Voor clustergroepen (bovenbouwleerlingen) zal het onvermijdelijk
zijn dat ook leerlingen zich moeten verplaatsen;
• Ieder schoolgebouw wordt ingedeeld in zones om verplaatsingen te minimaliseren.
Daartoe worden ook alle beschikbare ingangen gebruikt;
• Er zijn voor leerlingen geen algemene pauzes. Indien nodig wordt een
maatwerkpauze georganiseerd voor kleine groepen;
• Tussen lessen komt er voor docenten verplaatsingstijd om van lokaal naar lokaal te
gaan en om de werkplek te ontsmetten;

•
•
•

Alle benodigde hygiënemaatregelen rondom ingang, lokalen en toiletten worden
verzorgd;
Er is ook aandacht (door de conciërges) voor de verkeersbewegingen op het plein en
de fietsenstalling;
De school is voor externen, behalve voor ondersteuning, niet toegankelijk.

Het kabinet heeft ons ook opgeroepen zo weinig mogelijk gebruik te maken van het
openbaar vervoer. We vragen leerlingen met de fiets naar school te komen, of aan u ouders
om indien mogelijk leerlingen te brengen als de afstand te ver is om te fietsen. Als dat niet
mogelijk is, blijft de bus als enige alternatief over. Wij moeten inventariseren voor welke
leerlingen dit van toepassing is. Indien uw kind van het openbaar vervoer gebruik moet
maken (bus, fietsveer) wilt u dit dan melden bij de afdelingsleider.
Door alle partners in het onderwijs, onderwijsbonden, Laks en ouderorganisaties, is een
protocol opgesteld. In dat protocol staan de zaken die moeten en staan suggesties voor
zaken die kunnen. CSW past dit protocol toe.
De algemene richtlijnen van het RIVM blijven altijd gelden:
• Bij ziekteverschijnselen ga je niet naar school, niet naar het werk;
• Ben je gezond, dan kan je naar school, dan kan je werken;
• Met medewerkers die tot de kwetsbare groepen behoren of die huisgenoten hebben
die tot de kwetsbare groepen behoren, zullen we in overleg gaan om te proberen tot
maatwerk te komen;
• Met medewerkers die gezond zijn, maar vanwege angst voor besmetting niet naar
school willen komen, gaan we in gesprek om tot maatwerk te komen. Echter
garanties op gezondheid kan niemand geven;
• Voor medewerkers in het onderwijs is de mogelijkheid aanwezig om te testen op
corona als er twijfel is over de gezondheid. CSW hanteert als uitgangspunt: bij twijfel
altijd testen.
Wij verwachten in het midden van de komende week de eerste rooster voor de
anderhalvemeterschool te kunnen publiceren.
Namens de directie wens ik iedereen een goed start op school in deze nieuwe fase in dit
Coronatijdperk, maar eerst een mooi Hemelvaartweekend,
F.C. van der Knaap

