
   

 

Amsterdam, 26 mei 2021 

 

Betreft: Leerlingen alle dagen weer naar school 

 

Beste ouder(s)/ verzorger(s), beste leerling,  

Vanaf aankomende maandag 31 mei gaat de school weer ‘gewoon’ open. We kijken er allemaal 
enorm naar uit om de leerlingen weer alle lessen in de klas te gaan aanbieden. We kunnen ons 
voorstellen dat de leerlingen hier ook naar uit kijken. Ze hebben vooral het samenzijn met de klas 
gemist. En laten we wel zijn, het onderwijs is niet gemaakt om via een scherm plaats te vinden. We 
hebben het echte contact met de leerlingen in de school nodig om leerlingen te zien, te begeleiden 
en te helpen met school. Ook is de interactie in de les een goede voorwaarde om tot leren te komen 
en dit kan natuurlijk in een lokaal veel beter dan via een scherm. Kortom we zijn er klaar voor en zien 
er naar uit! 

Een aantal belangrijke punten voor de komende periode 

1. De leerlingen volgen het rooster in Magister 

2. De kantine op beide locaties heeft nog geen corona proof aanbod. Er zijn nu alleen wat verpakte 
producten te koop. Het is dus echt belangrijk dat de leerlingen zelf eten en drinken meenemen 
naar school. 

3. Dinsdag 1 juni hebben wij een leerlingbespreking staan (deze stond al in de jaarplanning). Op 
deze dag zijn de lessen online. De leerlingen zijn die dag dus niet op school.  

4. De LO lessen vinden plaats buiten het schoolgebouw. 

5. Voor de bovenbouw geldt dat de keuzevakken in A en B weken gegeven blijven worden.  

6. Dans zal weer worden aangeboden volgens de tijden in Magister. 

7. De KWT uren blijven ook in het rooster staan en leerlingen die hiervoor zijn aangemeld, worden 
hier ook voor verwacht te komen. 

8. De carrousel uren zullen zoveel mogelijk doorgang vinden. 

9. De docenten zitten zoveel mogelijk in vaste lokalen. De leerlingen pendelen dus heen en weer. 

10. De regels rondom hygiëne blijven gelden. Net als het gebruik van een mondkapje in de vrije 
ruimtes en gangen.  

11. Looproutes blijven gehanteerd. 

12. Bij verkoudheidsklachten blijft de leerling thuis en is het advies om te testen nog steeds geldend. 

Belangrijk om thuis te bespreken is het afstand houden tot de docent. We kijken uit naar de school 
weer normaal open, maar er is ook zorg. Veel van onze medewerkers zijn nog niet gevaccineerd. Het 
is dus echt zaak dat de leerlingen afstand houden tot de docent en hen ook respecteren als hierom 
gevraagd wordt. Dit geldt dus ook voor het mondkapje in de gangen. Laten we zorgen voor elkaar en 
elkaars veiligheid.  



   

 

Bij 1 positieve besmetting in een klas, volgen wij de regels van de GGD. Voor nu ziet het er naar uit 
dat de hele klas dan naar huis moet. Wij hebben dan overleg met de GGD over wanneer kinderen 
weer naar school mogen. U wordt hier dan uiteraard over geïnformeerd.  

Wij hebben op school sneltesten liggen. Het helpt ons allemaal enorm als we deze ook gebruiken. 
Leerlingen krijgen deze testen van de mentor of docent en kunnen deze zelf thuis uitvoeren (met 
hulp van ouders). Wij gaan deze medische handeling op school niet verrichten, maar willen wel 
benadrukken dat de testen er liggen en dus gebruikt kunnen worden.  

Ook willen we u hierbij informeren over de planning van de schoolweken vanaf nu tot aan de 
zomervakantie, zodat u weet wat er aan komt: 

 
 

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

Met vriendelijke groet,  

 

Olga Onrust 

directeur Zuiderlicht College 


