
Voorburg, 26 mei 2021

Betreft: Herstart onderwijs vanaf 7 juni

Beste ouder(s), verzorger(s) en beste leerlingen

De minister van het voortgezet onderwijs, de heer Slob, heeft afgelopen weekend kenbaar
gemaakt dat de scholen vanaf 31 mei weer open kunnen en dat dit in ieder geval vanaf 7
juni moet ingaan.
Wij snappen dit besluit en zien hier ook de meerwaarde van. Het is in het belang van de
leerlingen dat zij regelmaat ervaren, elkaar ontmoeten en begeleiding krijgen van collega’s
op school. Tegelijk zijn wij kritisch over de mogelijkheden om dit op een verantwoorde en
veilige manier te doen.

Ondanks het teruglopend aantal besmettingen en de toename van vaccinaties hebben wij
nog steeds oog voor de gezondheid van ons personeel en ook die van de leerlingen. Met
name in praktijklessen, de kantine, de gangen en in kleinere lokalen is het handhaven van
de anderhalve meter afstand ten opzichte van het personeel niet haalbaar. Volledig open,
zonder beperkingen is volgens ons daarom niet wenselijk. Hieronder leggen wij u uit hoe wij
denken op een veilige manier invulling te kunnen geven aan de herstart op 7 juni. Daarnaast
geven wij informatie over de aanvullende richtlijnen vanuit het RIVM.

We verwachten dat we de school na de zomervakantie weer ‘normaal’ kunnen openen. Op
dit moment doen we nogmaals een beroep op ieders flexibiliteit.
Tot slot willen we een groot compliment geven aan u, de leerlingen en natuurlijk onze
collega’s voor de betrokkenheid die wij in de afgelopen maanden hebben ervaren.

Met een hartelijke groet,

Remco Hulsbergen
Korneel van den Bulck

Directie Veurs Voorburg

Weer 5 dagen naar school
Vanaf 7 juni gaan alle klassen weer 5 dagen fysiek naar school. Hiervoor wordt in de
komende week het lesrooster aangepast. Wel houden we vast aan halve klassen zodat
leerlingen ten opzichte van hun docent beter de 1,5 meter afstand kunnen bewaren. Ook
biedt dit de mogelijkheid om, waar gewenst, onderling meer afstand te bewaren.
Zoals we in de afgelopen periode hebben gedaan blijven we werken met Google-Classroom
en studieplanners. Hierdoor kunnen leerlingen altijd, ook als ze tijdelijk afwezig zijn,
deelnemen aan het onderwijs.



Lesdagen van aaneengesloten lessen zonder pauze
Tot aan de zomervakantie houden we vast aan het geven van korte lesdagen. Leerlingen
volgen hierdoor maximaal 4 aaneengesloten lessen en krijgen geen pauze. We kiezen
hiervoor omdat we de pauzeruimte ongeschikt vinden voor het bewaren van de 1,5 meter
afstand tussen leerlingen en personeel.

Zelftest door leerlingen
Het RIVM vindt het openenen van de scholen verantwoord als leerlingen zich, net als
personeelsleden, twee keer per week testen met een zelftest. Hiervoor krijgen leerlingen
elke twee weken 4 zelftests van hun mentor. Bij een negatieve uitslag mag de leerling naar
school. Bij een positieve uitslag moet de leerling thuis blijven en een afspraak maken bij de
GGD voor een aanvullende PCR test.
In de week voor 7 juni delen wij de tests uit aan de leerlingen en besteden hier in de
mentorlessen aandacht aan.

We blijven (buiten) gymmen
Naast de lessen op school staat er voor ieder klas een blokuur gym in het rooster. Deze
lessen worden buiten, op de sportvelden van Wilhelmus, gegeven.

Online lessen
We gaan er vanuit dat we geen online lessen geven in de periode tot aan de zomervakantie.
Helemaal uitgesloten is dit niet. Mogelijk is het noodzakelijk om naast de fysieke lessen
enkele online lessen te plannen. In Magister kunnen de leerlingen hun rooster zien.
Voor leerlingen, die afwezig zijn maar wel de les kunnen volgen, blijft het mogelijk om via
Google-Meet deel te nemen aan de les.

Opvang op school
De opvang van leerlingen op thuiswerkdagen komt te vervallen. Deze leerlingen volgen
vanaf 7 juni de lessen weer regulier in de les.
Wel zal er voor een deel van de leerlingen extra begeleiding worden geboden naast de
lessen op school. Bijvoorbeeld omdat we hen extra ondersteuning willen bieden om over te
gaan. Leerlingen horen van hun mentor of ze hiervoor zijn ingedeeld.

Buitenschoolse activiteiten
Naast de 5 dagen waarop leerlingen naar school gaan, organiseren we in juni en juli enkele
buitenschoolse activiteiten. Hiermee komen we tegemoet aan de behoefte om ook “leuke”
dingen te doen waarvoor in de afgelopen periode minder ruimte was.

Basisregels blijven van kracht
Binnen de school blijven de basisregels van kracht. Daarom:

- zijn de kluisjes nog niet beschikbaar,
- blijven we de aangegeven looproutes hanteren
- komen we via de hoofdingang
- dragen we mondkapjes als we rondlopen of staan
- wassen en desinfecteren we onze handen
- blijven we thuis als we klachten hebben
- en houden we 1,5 meter afstand van de collega’s op school.


