Middelburg, 25 juni 2020

Beste leerlingen, ouders en/of verzorgers,
Gisteravond was de laatste corona-persconf erentie van onze minister-president. Hij heef t aangegeven
dat veel maatregelen per 1 juli a.s. worden versoepeld. We hebben op school naar deze
persconf erentie uitgekeken en zijn heel blij met de uitkomst.
Vanaf het nieuwe schooljaar mogen alle leerlingen weer gewoon naar school. Minstens zo belangrijk
is dat er tussen leerlingen onderling geen regel van anderhalve meter af stand geldt. Dat betekent dat
de klassen weer in hun gewone samenstelling ingeroosterd kunnen worden. Ook kunnen leerlingen
weer gewoon door de gangen lopen, gelden geen regels meer met betrekking tot eenrichtingsverkeer
in school en mag er ook weer gewoon pauze worden gehouden. Het is f ijn dat ook onderzoek
bevestigt dat het risico voor deze leef tijdscategorie heel gering is, zodat we onze leerlingen ook echt
zonder bezwaar de ruimte kunnen geven weer gewoon met elkaar om te gaan.
Wel zijn er nog beperkingen, die voortvloeien uit de inmiddels bekende RIVM -richtlijnen: leerlingen uit
risicogroepen of met gezondheidsklachten die kunnen wijzen op corona, worden geacht thuis te
blijven. De laatste categorie moet zich onmiddellijk laten testen.
De anderhalve meter blijf t wel gelden voor de af stand tussen leerling en en onderwijspersoneel en
onderwijspersoneel onderling. We vragen alle leerlingen naar alle medewerkers van de school hun
uiterste best te doen de af stand van anderhalve meter te respecteren. Ons personeel is ouder dan de
leerlingen en is daardoor meer vatbaar voor het coronavirus.
Ook moeten we goed besef f en dat, ondanks de blijdschap rondom de versoepeling , deze
versoepeling niet voor iedereen geldt. Leerlingen en collega’s die tot de risicogroepen behoren,
moeten thuis blijven. Dat is voor de betrokkenen heel vervelend. Het is goed daar ook door middel van
deze brief aandacht voor te hebben. Laten we goed contact met deze groep onderhouden.
Om er in het nieuwe schooljaar voor te zorgen dat er door alle medewerkers veilig kan worden
gewerkt, zullen aanvullende af spraken moeten worden gemaakt. Hoe garanderen we ook in de klas
en bij verplaatsingen in het gebouw dat voor medewerkers voldoende af stand wordt bewaard ? Daar
hebben we op dit moment al wel ideeën over, maar die willen we eerst nader bespreken. Inf ormatie
hierover volgt vóór de start van het nieuwe schooljaar.
Voorlopig gaan we nog niet starten met het organiseren van excursies en reizen, behalve in geval van
activiteiten die op de f iets kunnen worden gerealiseerd.
Voor de activiteiten die dit schooljaar geannuleerd zijn, worden waar mogelijk de kosten via de
CSWinkel verrekend met de rekening voor het nieuwe schooljaar. Alle ouders waarbij verrekening niet
mogelijk is, omdat het bedrag te hoog is of omdat de leerling van school gaat , krijgen voor de
zomervakantie een brief met het verzoek ons per omgaande het rekeningnummer en tenaamstelling
van dit rekeningnummer door te geven. Wij zullen dan zorgen dat het geld dat al betaald is, wordt
teruggestort. Dit geldt voor reizen, excursies en andere leerlingenactiviteiten. Wij moeten om het
rekeningnummer vragen, omdat bij de betalingen via de CSWinkel het rekeningnummer niet wordt
vermeld.
We zijn blij komend schooljaar weer min of meer gewoon te kunnen starten. Uiteraard met respect
voor de anderhalve meter naar alle medewerkers. Samen zullen we proberen het onderwijs goed en
veilig voor iedereen te verzorgen. Als iedereen zijn medewerking verleent, zal dat vast lukken.
Voor straks wens ik iedereen een f ijne en veilige vakantie.
Namens de directie,

F.C. van der Knaap

