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Aan:  
Alle ouders/verzorgers en leerlingen  
 
 

Castricum, 12 mei 2020  
 
 
Beste ouders/verzorgers, beste leerlingen, 
 
Het kabinet heeft bekend gemaakt dat de VO-scholen waarschijnlijk per 2 juni met in 
achtneming van de 1,5 meter afstand worden heropend. Hierover is voor de VO-scholen een 
voorlopig protocol opgesteld. Ook is door het kabinet aangegeven dat de VO-scholen er 
rekening mee moeten houden dat de 1,5 meter afstand ook het komende schooljaar nog van 
kracht zal zijn. In dit bericht informeren we jullie over dit protocol en over de uitgangspunten 
die het Bonhoeffercollege hanteert voor het laatste deel van het schooljaar en voor de start 
van het komende schooljaar. Specifieke informatie volgt later. Op 20 mei wordt besloten of 
de scholen daadwerkelijk open gaan, dus het onderstaande is onder voorbehoud. 
 
Hoofdpunten protocol 
-   Volwassenen en leerlingen houden 1,5 meter afstand van elkaar. Dit geldt ook voor 
volwassenen en leerlingen onderling; 
-   Hygiëne maatregelen: water/zeep, desinfecterende handgel bij de ingang van de lokalen 
en oppervlakte sprays om de tafels voor en na gebruik door de gebruiker schoon te laten 
maken; 
-   De werkplekken in de lokalen staan minimaal op 1,5 meter afstand; 
-   Kluisjes worden niet gebruikt; 
-   Leerlingen zijn, gezien de 1,5 meter afstand die in acht moet worden genomen gedeeltelijk 
op school, docenten zijn op school; 
-   Eerdere maatregelen blijven van kracht: wie ziek is blijft thuis, niesen in de elleboog enz.; 
-   De school gaat in overleg met de MR over de praktische en onderwijskundige invulling van 
het protocol; 
 
Uitgangspunten Bonhoeffercollege voor het lopende schooljaar na 1 juni 
-   Alle leerlingen komen voor de zomervakantie in ieder geval één maal met de hele klas en 
de mentor fysiek op school om vooruit en terug te kijken; 
-   De onderbouwleerlingen komen op school voor ondersteuning op maat; 
-   De bovenbouwleerlingen volgen het reguliere lesprogramma op afstand. Deze leerlingen 
hebben nog 4 effectieve lesdagen voor de toetsweek. Zij komen aan het einde van het 
schooljaar met de mentor nog op school. De toetsweek is gedeeltelijk op afstand en 
gedeeltelijk op school; 
-   Onderwijs voor zorgleerlingen gaat op dezelfde wijze door als nu. Leerlingen die niet meer 
aangehaakt zijn op onderwijs op afstand moeten óf naar school komen, óf kunnen bij een 
gastgezin aan school werken; 
-   Maatregelen rond hygiëne en logistiek uit het protocol worden op dit moment voorbereid; 
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-   De lessen LO gaan op de buitenlocaties weer starten. De sectie werkt dit verder uit. 
 
Uitgangspunten Bonhoeffercollege voor schooljaar 2020/2021 
-   We richten het onderwijs in schooljaar 2020-2021 zo in, dat we eenvoudig kunnen 
schakelen als maatregelen verscherpt/versoepeld worden; 
-   Na de zomervakantie komen alle leerlingen minimaal één dag per week op school; 
-   Onderwijs zal volgens een basisrooster gaan dat ongeacht Coronamaatregelen werkt. 
Invulling van lesduur/mentormomenten etc. wordt nog nader onderzocht; 
-   Er kunnen ongeveer 9 leerlingen in een klaslokaal. De ruimtes in de aula en de gymzalen 
blijven beschikbaar voor grotere groepen; 
-   De lessen LO gaan door op de buitenlocatie; 
-   Een afvaardiging van docenten, leerlingen, ouders en MR is gevraagd om mee te denken 
over de inrichting van het onderwijs in het nieuwe schooljaar. 
 
Voor de korte termijn hebben jullie nog informatie nodig over de exacte gang van zaken als 
de school na 1 juni open gaat. Hierover krijgen jullie in de loop van de week een 
vervolgbericht. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marga Nievelstein, 
Jesse Bos 


