
 

 

 

 

 

 

 

Asten / Someren, 10 september 2020 

Onderwerp: De eerste weken 

 

 

 

 

 

Beste ouders, 

 

Na enkele onderwijsweken wil ik u informeren over onze eerste ervaringen met het 

onderwijs onder de huidige omstandigheden.  Allereerst: het is fijn om alle leerlingen weer 

op school te mogen ontvangen. Natuurlijk is het nog af en toe wennen aan de nieuwe 

situatie maar terugkijkend op de eerste weken denken we dat we er goed in zijn geslaagd 

om de school zo normaal en veilig mogelijk open te stellen, al blijft de anderhalve meter 

een uitdaging voor ons allemaal. 

 

We gaan bij al onze coronamaatregelen uit van de RIVM-regels, waarvan de anderhalve 

meter afstand van en tussen volwassenen de belangrijkste is. Op basis van deze 

uitgangspunten hebben we op school regels afgesproken die overal op school zichtbaar 

zijn. We hebben ze voor u toegevoegd in de bijlage. 

 

Volgens de RIVM-regels dienen mensen thuis te blijven bij coronagerelateerde klachten. 

Dat geldt voor medewerkers en ook voor leerlingen. Als ouder neemt u hierover een besluit 

voor uw kind(eren).   

 

Blijft uw kind thuis wegens coronagerelateerde klachten? Dan meldt u uw  kind ziek 

volgens de geldende afspraken en vermeldt u bij de ziekmelding dat dit wegens corona is. 

De mentor houdt de vinger aan de pols en uw kind kan via Magister het huiswerk en de 

lesstof volgen en maken. Bij afwezigheid langer dan een week kunt u contact opnemen met 

de mentor om te bespreken welke maatwerkmogelijkheden er zijn.  

 

Wij bereiden ons voor op de situatie die ontstaat als er  meerdere docenten afwezig zijn 

vanwege coronagerelateerde klachten. Indien mogelijk zullen de lessen dan digitaal 

gegeven worden: op school of thuis. Mocht dit aan de orde zijn dan wordt dit duidelijk 
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vermeld in Magister. Het is zeker in deze tijd verstandig om dagelijks de roosterwijzigingen 

in de gaten te houden.  

 

Vanzelfsprekend hopen wij dat iedereen gezond blijft en zoveel mogelijk naar school kan 

komen. Mocht u vragen hebben dan verwijs ik u naar de mentor van uw kind. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Irma van Nieuwenhuijsen, rector 

 


