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Castricum, 21 augustus 2020 

Beste leerlingen, beste ouders, 

 

Eindelijk mochten vandaag alle leerlingen en medewerkers weer naar school. Na maanden van stilte 

leeft de school weer. En daar zijn we heel blij mee. De afgelopen dagen hebben we veel vragen, 

adviezen en soms ook zorgen over de opening van de school gehad. Dat kunnen we ons goed 

voorstellen, we zullen de komende weken dan ook wat vaker updates van de ontwikkelingen binnen 

school sturen dan we normaal zouden doen. We sturen deze updates zowel naar leerlingen, als naar 

ouders. Voor sommige leerlingen kan het zijn dat de updates erg veel informatie bevatten, of 

onderdelen hebben met lastig taalgebruik. (We letten er uiteraard op en kiezen ervoor om onze 

leerlingen volwaardig te informeren over de coronamaatregelen, waardoor leerlingen soms formele 

informatie krijgen). Wij vragen ouders dan ook de informatie met jullie kinderen te bespreken als dat 

nodig is. Op school bespreekt de mentor uiteraard ook de belangrijke informatie met de leerlingen. 

 

Het schooljaar is een dag later begonnen dan normaal. We hebben de afgelopen dagen op school 

eraan gewerkt dat het onderwijs onder alle omstandigheden door kan gaan. We zijn voorbereid op 

lessen die onder normale omstandigheden gegeven worden, op schakelen naar online onderwijs en 

op situaties waarbij leerlingen tijdelijk niet naar school kunnen maar wel thuis doorwerken. We 

hebben deze dagen ook gebruikt om kennis en ervaringen te delen zodat we nog beter onderwijs 

kunnen geven. We zullen ook al snel zowel online, als fysiek lessen aanbieden: enkele docenten gaan 

vanwege privéomstandigheden binnenkort onderwijs op afstand geven. 

 

Vandaag hebben de leerlingen voor het eerst met loopruimtes voor docenten te maken gehad. Dit 

hebben ze zowel in de klas, als in de school gezien. Over het algemeen heeft iedereen zich daar goed 

aan gehouden. We willen de leerlingen daar een compliment voor geven. Het is heel belangrijk dat 

iedereen zich houdt aan de voorschriften zodat we elkaar op de scholen kunnen blijven treffen.  

 

Verder hebben we een aantal vragen van ouders gehad om af te wijken van het protocol voor het 

openen van de school. Dit geldt zowel voor strengere regels (mondkapjes verplicht), als voor 

soepelere regels (leerlingen die altijd verkouden zijn). Voor ons is het protocol leidend, wij zullen hier 

dus niet vanaf wijken. Als een leerling vaak verkouden is, kun hij/zij dus pas naar school als na testen 

blijkt dat de leerling niet besmet is (meer informatie, zie hier). Ook zijn er vragen geweest over de 

informatieavonden en ouderavonden omdat ouders alleen in uitzonderlijke gevallen naar school 

mogen. Deze avonden zullen online plaatsvinden. Per afdeling worden de ouders hierover 

geïnformeerd. Mocht het nodig zijn dat een ouder naar school komt, dan meldt de ouder zich altijd 

bij de receptie, vult de aanwezigheidslijst in, en meldt zich na afloop daar af. De receptie stelt ook de 

triagevragen. 

 

De kop is eraf. Ik reken erop dat we er samen een mooi schooljaar van gaan maken. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jesse Bos 

Conrector 

Bonhoeffercollege 

j.bos@bonhoeffer.nl 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/uitslag-test#:%7E:text=Negatieve%20uitslag%20corona&text=U%20hoeft%20niet%20meer%20thuis,weten%20dat%20u%20getest%20bent.
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