Leiden, 24 april 2020
Beste ouder(s), verzorger(s),
Wij hebben goed nieuws! De regering en het RIVM vinden het veilig om de scholen weer te openen.
De leerlingen op de basisschool kunnen vanaf 11 mei weer naar school. De leerlingen op de ISK
moeten wat langer wachten. Zij kunnen vanaf 3 juni weer naar school. Wij maken vanaf nu plannen
voor het openen van de scholen op die datum. De scholen kunnen alleen open als op de basisscholen
geen grote groepen kinderen worden besmet met het coronavirus. Als dit goed gaat, openen wij de
ISK dus op woensdag 3 juni.
De regering en het RIVM adviseren de scholen en vertellen hoe de lessen kunnen worden ingericht.
Zij kijken naar ideeën waarbij de docenten en leerlingen 1.5 meter afstand kunnen houden. Het is
belangrijk dat docenten en leerlingen deze afstand bewaken. U ontvangt in de week van 17 mei van
ons een brief met informatie. Ik leg in die brief uit hoe wij vanaf 3 juni lessen gaan geven.
Vandaag begint de meivakantie. De leerlingen krijgen geen lessen tot en met 5 mei. Op 6 mei gaan de
online lessen verder. In de periode tot 3 juni hebben de leerlingen op een paar dagen geen les. Dit zijn
de volgende dagen:
21 mei: Hemelvaart
22 mei: Dag na Hemelvaart, de leerlingen zijn extra vrij
1 juni: Pinksteren
2 juni: Pinksteren
Als er geen problemen ontstaan, beginnen de lessen op woensdag 3 juni 2020.
Wij hebben de leerlingen opdrachten gegeven om te kijken hoe het met school gaat. De leerlingen
leveren de eerste opdracht deze week in. Na de vakantie krijgen de leerlingen de tweede opdracht.
Deze opdrachten worden uiterlijk 20 mei ingeleverd. De docenten kijken de opdrachten na. Zij
vergaderen vanaf 25 mei over alle leerlingen. Zij kijken dan in welke klas uw kind / pupil volgend jaar
kan leren. De mentoren bellen u in de eerste week van juni om de voortgang met u te bespreken.
Ik heb eerder deze week een vragenlijst gestuurd. Wij willen graag weten hoe u de online lessen vindt
gaan. Wij willen ook graag weten of u blij bent met de hulp van docenten en mentoren en met de
brieven die wij sturen. Ik wil u vragen deze vragenlijst voor 30 april in te vullen. U kunt natuurlijk ook
eerder contact opnemen met de mentor van uw kind / pupil.
Ik ben trots op onze leerlingen en docenten. Zij hebben de afgelopen weken hard gewerkt. Ik vind het
fijn dat we het schooljaar met docenten en leerlingen samen kunnen afsluiten. Wij kunnen zo in
september weer op een goede manier beginnen aan het nieuwe schooljaar.
U kunt de persconferentie hier terug kijken in verschillende talen:

https://www.tvcn.nl/persconferentie/?utm_source=TVcN+Klanten&utm_campaign=286c885c8aEMAIL_CAMPAIGN_2020_03_13_02_48_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_19a664b9e0286c885c8a-63423299
Geniet van het mooie weer, de vakantie en de beslissing dat uw kind / pupil weer naar school mag.
Houd vol en blijf gezond,
Mariella van Driel
Teamleider ISK

