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Gouda, 1 juni 2021 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

Tijdens het Catshuis overleg van 22 mei j.l. is door het kabinet, op basis van het 

advies van het Outbreak Manangement Team, besloten om de opening van de 

scholen ‘naar voren’ te halen. 

Het O.M.T. heeft het kabinet geadviseerd de scholen per 31 mei maar uiterlijk 7 juni 

weer volledig te openen voor alle leerlingen in het Voortgezet Onderwijs. Met 

uitzondering voor het Praktijkonderwijs!  

Bij ons op school hebben wij dit schooljaar gedurende de hele crisis met volle inzet in 

een geopende school steeds doorgewerkt. We hebben een structuur neergezet 

waarbij er in halve groepen wordt gewerkt.  

De enkele weken die we nog te gaan hebben in dit schooljaar, zullen wij de huidige 

structuur continueren. (Het huidige rooster is duidelijk en voorspelbaar. Daarnaast is 

het voor onze leerlingen niet wenselijk om zoveel wisselingen in een schooljaar in het 

rooster te hebben). 

We continueren dus een structuur van werken in halve groepen. De leerlingen van de 

klassen 4 hebben geen online-les meer maar komen met ingang van maandag 7 juni 

elke maandag, naast de woensdag, weer naar school. Daarnaast zullen we bekijken 

of we ook weer gymlessen kunnen opnemen in het rooster. Een eventuele kleine 

aanpassing van het rooster zal deze week worden meegegeven aan de leerlingen. 

Met het vasthouden van de huidige structuur speelt nog steeds het aspect rond de 

veiligheid van docenten en leerlingen een belangrijke rol. Voor de periode tot de 

grote vakantie handhaven we het verplicht dragen van mondkapjes in de school 

wanneer leerlingen zich verplaatsten. In de klas hoeft geen mondkapje gedragen te 

worden wanneer de leerlingen zitten. 

Tussen leerlingen en personeel blijft de anderhalve meter maatregel bestaan. 

Het gebruik van zelftesten draagt, naast vaccineren, bij om het Corona-virus verder 

in te dammen. We hebben van de overheid voor de komende weken zelftesten 

mogen ontvangen om uit te delen aan personeel en leerlingen. Deze zelftesten 

kunnen tweemaal per week thuis ingezet worden om te bepalen of uw zoon of 

dochter negatief of positief is. Wij zullen dus in de komende weken alle leerlingen 

twee zelftesten meegeven om deze thuis in te zetten. U ontvangt hierover informatie 

per mail. 

Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd, 

Vriendelijke groet, 

Arian Koops 

directeur 

 

 


