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Castricum, 18 november 2020 
Beste leerlingen, beste ouders, 
 
Het aantal besmettingen met het coronavirus is de afgelopen dagen bij medewerkers en leerlingen 
verder opgelopen. Er zijn sterke aanwijzingen dat een deel van deze besmettingen ook op school 
plaats gevonden heeft. Daarom hebben we besloten om voor de periode van 19 november tot en 
met 27 november geen lessen op school aan te bieden, maar de lessen online en vanuit huis te 
verzorgen. De PTA-toetsen voor de bovenbouw zullen wel op school afgenomen gaan worden in de 
gymzalen, kopruimtes en aula zodat leerlingen op 1,5m van elkaar kunnen zitten. De PTA-toetsen 
worden verplaatst naar 26 en 27 november (nader bericht volgt) Zorgleerlingen kunnen de online 
lessen op school volgen. 
Door het onderwijs gedurende een ruime week voor een groot deel op afstand te verzorgen, 
verwachten we dat het aantal besmettingen zal afnemen. De duur van deze periode is gelijk aan de 
periode waarin een besmet persoon in quarantaine moet. Als de school op 30 november weer open 
gaat, kunnen alle leerlingen en docenten die nu met het coronavirus in aanraking zijn gekomen weer 
veilig naar school. 
 
Om weer veilig open te kunnen, is het wel nodig dat er in de komende periode geen nieuwe 
leerlingen en medewerkers besmet raken. Wij verzoeken daarom met klem of alle leerlingen om zich 
aan de richtlijnen van het RIVM richtlijnen te houden. Wij verzoeken ouders ook om hier thuis 
aandacht aan te besteden. De RIVM richtlijnen houden het volgende in: 

- Houdt 1,5m afstand; 
- Blijf zoveel mogelijk thuis; 
- Was vaak je handen; 
- Laat je testen bij mogelijke klachten. 

Zie https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19 voor alle maatregelen. Het RIVM geeft aan dat 
jongeren tot en met 17 jaar onderling geen afstand hoeven te houden. Er zijn sterke aanwijzingen dat 
besmettingen op school plaats gevonden hebben tussen jongeren in deze leeftijdsgroep die 
onderling geen afstand hebben gehouden. Zorg er daarom voor dat het aantal onderlinge contacten 
zeer beperkt blijft. 
 
Na deze periode zullen de lessen weer op school plaatsvinden. Het MT onderzoekt de mogelijkheden 
om minder leerling-contacten op de school te realiseren, daarbij wordt met name gekeken naar de 
pauzes. Alleen als het aantal besmettingen niet voldoende daalt, zal eventueel met minder leerlingen 
op school gewerkt gaan worden. De verwachting is dat dit niet nodig zal zijn. 
 
Leerlingen gaan dus weer online les krijgen. We volgen hierbij gewoon het lesrooster, alleen vallen 
de lessen LO uit. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen, hebben we een handreiking “succesvol 
thuiswerken” opgesteld. Neem dit goed door, hier staat zowel in wat we als school van leerlingen 
verwachten, als wat leerlingen van de docent kan verwachten. Het document is te vinden op 
https://www.bonhoeffer.nl/wp-content/uploads/2020/08/Succesvol-thuiswerken.pdf. 
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Laatste opmerking voor de leerlingen: willen jullie vandaag ervoor zorgen dat jullie kluisje leeg is? 
 
Wij wensen iedereen veel sterkte voor de komende dagen en leerlingen en ouders die COVID-19 
hebben veel sterkte en beterschap. 
 
Met vriendelijke groet, 
Jesse Bos 
 


