
 

Betreft:  Heropening school na de zomervakantie 

Castricum, 25 juni 2020 

 

Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 

 

Wij zijn erg blij met het besluit van de overheid dat alle scholen het komende schooljaar weer open gaan. In 

deze brief informeren we jullie over de heropening van de school na de zomervakantie en over de scenario’s die 

we achter de hand moeten houden bij een eventuele toename van het aantal besmettingen met het Covid19-

virus. 

 

Heropening na de zomervakantie 

De volledige heropening zal na de zomervakantie op een aangepaste manier gebeuren. Leerlingen en 

medewerkers moeten altijd 1,5 meter afstand houden. Leerlingen onderling hoeven dat niet. Dit geldt binnen 

de school voor alle leerlingen, ongeacht hun leeftijd. Scholieren gaan zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de 

school. 

Leerlingen die zelf corona-gerelateerde klachten hebben óf gezinsleden hebben met deze klachten, komen niet 

naar school. In dit geval moet de leerling ziek gemeld worden. Iedereen kan zich laten testen, hiervoor kan een 

afspraak gemaakt worden via het landelijk meldpunt: 0800-1202. Leerlingen die niet naar school kunnen komen 

omdat zij in de risicogroep vallen of waarvan gezinsleden tot de risicogroep behoren, moeten dit kenbaar 

maken bij de mentor. Voor deze leerlingen wordt naar oplossingen gezocht. 

 

Scenario’s bij een mogelijke toename van het aantal besmettingen met het Covid19-virus 

De VO-scholen moeten rekening houden met een eventuele toename van het aantal besmettingen met het 

Covid19-virus. Dit kan ertoe leiden dat de school alsnog moet sluiten of maar gedeeltelijk open kan. Bij sluiting 

van de school vallen we terug op het afstandsonderwijs, zoals in het afgelopen schooljaar. Onze docenten 

worden aan het begin van het schooljaar extra geschoold op ICT-vaardigheden. Daarmee willen we de kwaliteit 

van het afstandsonderwijs verhogen. Voor de situatie waarbij de school gedeeltelijk open kan is in de afgelopen 

weken een scenario geschreven, waarbij zowel de docenten, leerlingen als ouders betrokken waren. Bij dit 

scenario is een kwart van de klas op school en driekwart thuis. Met uitzondering van de nieuwe brugklassen 

komen alle leerlingen twee dagdelen naar school en gaan alle leerlingen één maal per week naar de gymlessen 

die plaatsvinden op de sportvelden. De nieuwe brugklassers komen met hele klassen gedurende vier dagdelen 

naar school. Hiervoor worden de gymzalen en grotere lokalen ingezet. De dagdelen dat de leerlingen niet op 

school zijn, volgen zij onderwijs op afstand. 

Mocht één van bovenstaande scenario’s ingezet moeten worden, zullen wij jullie hier uitgebreid over 

informeren.  

 

Aanpassing onderwijsprogramma 

Om de leerlingen goed te kunnen begeleiden in de situatie waarbij we rekening moeten houden met de 

verschillende scenario’s, is besloten om Plustijd anders in te zetten: Er worden extra momenten voor 

mentorgesprekken ingepland en er wordt binnen het rooster gelegenheid gecreëerd voor extra ondersteuning 

bij vakken waarvoor dat nodig is. Dit wordt in ieder geval voor het eerste halfjaar ingepland.  

 

Dank aan alle leerlingen en ouders voor de inzet tijdens het afgelopen jaar en een heel fijne vakantie 

toegewenst! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Marga Nievelstein 

rector 


