
 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

Wij krijgen van veel leerlingen de vraag: “ Wanneer kunnen we weer naar school?”. Op dinsdag 21 

april neemt de regering een beslissing over de maatregelen na 28 april. De school kan alleen open als 

dat voor leerlingen en docenten veilig is.  

Wie denken dat er drie mogelijkheden zijn:  

1. Het RIVM vindt het niet veilig om de scholen weer te openen. De scholen blijven dicht. De 

leerlingen op de ISK krijgen dan nog steeds online les.  

2. Het RIVM vindt het veilig om de scholen te openen, maar alleen als de leerlingen en docenten 

1.5 meter afstand kunnen houden.  

3. Het RIVM vindt het veilig om de scholen te openen en besluit dat de regel van 1.5 meter 

afstand niet nodig is bij leerlingen vanaf een bepaalde leeftijd.  

Het RIVM onderzoekt op dit moment het risico dat jongeren besmet raken. Zij onderzoeken ook of 
jongeren het coronavirus kunnen verspreiden. De regering zal de resultaten van dit onderzoek 
gebruiken om te beslissen wanneer de scholen weer open gaan. De meivakantie begint op 24 april en 
duurt tot en met 5 mei. Ik laat u volgende week weten welke beslissing de regering genomen heeft. U 
hoort dan ook van mij hoe het onderwijs verder gaat vanaf 6 mei 2020.   

Uw zoon / dochter / pupil had op 7 april een rapport moeten krijgen. Toen de scholen dicht gingen, 
waren wij bezig met de toetsweek. Wij hebben de toetsweek helaas niet voor alle klassen af kunnen 
maken. U heeft in mijn vorige brief kunnen lezen dat we per klas zouden kijken naar de mogelijkheden 
om de voortgang van elke leerling te bepalen.  

Wij hebben besloten dat alle leerlingen opdrachten krijgen. Wij gebruiken die opdrachten om te kijken 
hoe het nu met uw kind / pupil op school gaat. De eerste opdracht levert uw kind / pupil volgende 
week in. De tweede opdracht wordt na de meivakantie ingeleverd. U hoort van de mentor wanneer de 
opdrachten klaar moeten zijn.  

De docenten vergaderen na de vakantie over alle leerlingen. Zij kijken dan naar de resultaten van de 
opdrachten én de resultaten die zij op school hebben gehaald. U ontvangt eind mei een uitnodiging 
van de mentor om te praten over de voortgang van uw kind / pupil. De leerlingen uit LH11 en LUV1 
waren klaar met de toetsweek. De mentoren van deze klassen nodigen u zo snel mogelijk uit voor een 
gesprek over de voortgang. Ik weet zeker dat we op deze manier het schooljaar op een goede manier 
af kunnen sluiten.  

Wij willen graag weten hoe u de digitale lessen, de hulp van docenten en mentoren en de informatie 
die wij geven vindt gaan. Wij sturen u daarom volgende week een vragenlijst met vragen. Wilt u de 
vragenlijst voor ons invullen? U kunt natuurlijk ook eerder contact opnemen met de mentor van uw 
kind / pupil.   

Samen staan we sterk, 
 
Mariella van Driel, 
Teamleider 
 


