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Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

Gisteren heeft de premier in de persconferentie laten horen dat de scholen voor voortgezet onderwijs 

heropend kunnen worden na Pinksteren. In dit bericht informeren we u over zaken die betrekking 

hebben op de heropening. 

Verschillen per locatie 

De manier waarop het onderwijs tussen Pinksteren en de zomervakantie wordt ingevuld verschilt per 

locatie. In deze brief leest u algemene regels en afspraken die gelden voor alle locaties en specifieke 

invulling voor de Sportparklaan. 

Anderhalve meter afstand 

Voor alle locaties geldt dat alle aanwezigen binnen een gebouw anderhalve meter afstand van elkaar 

dienen te houden. Wij zullen erop toezien dat ieder zich aan deze maatregel houdt. We vragen u met 

uw kind af te spreken om niet eerder dan 5 minuten voor de aanvang van de lessen op school aan te 

komen en om na de lesdag meteen naar huis te gaan. Binnen het gebouw aan de Sportparklaan 

hebben we éénrichtingsverkeer mogelijk gemaakt. We vragen iedereen zich hieraan te houden, zodat 

we de anderhalve meter afstand goed mogelijk kunnen maken.  

Hygiëne en veiligheid 

Wanneer de leerlingen op school komen wordt hen gevraagd meteen hun handen te wassen of te 

desinfecteren. We vragen u hierover ook thuis met uw kind(eren) te spreken. Op die manier worden 

de afspraken zowel op school als thuis benoemd en dat helpt bij het snel onder de knie krijgen van 

deze nieuwe routines. 

Ieder lokaal is ingericht met inachtneming van de anderhalve meter afstand. We vragen de leerlingen 

de tafels en stoelen te laten staan zoals deze door ons zijn neergezet.  

Roosters 

Vanwege de anderhalve meter afstand kunnen niet alle leerlingen gelijktijdig naar school. Iedere 

locatie bepaalt zelf welke leerlingen wanneer naar school komen.  

Houdt u daarom s.v.p. de informatie die u van de locatie van uw kind krijgt nauwlettend in de gaten.   

U ontvangt volgende week vanuit de locatie Sportparklaan nadere informatie over het rooster.  

Openbaar vervoer 

Leerlingen binnen een straal van acht kilometer van de school wordt uitdrukkelijk verzocht om geen 

gebruik te maken van het openbaar vervoer en zoveel mogelijk op de fiets te komen dan wel zich te 

laten brengen door een ouder/verzorger.  

Dit geldt ook voor leerlingen buiten een straal van acht kilometer, maar mocht dit voor uw kind 

problemen opleveren, dan vragen we u dit z.s.m. aan de mentor te melden. We hebben (nog) geen 
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kant- en klare-oplossing, maar weten dan wel om hoeveel leerlingen het gaat, zodat we gericht naar 

oplossingen kunnen zoeken. 

Gebruik kluisjes en telefoontassen 

Iedere leerling moet zijn/haar jas en tas meenemen naar het lokaal. De kluisjes en de telefoontassen 

worden niet gebruikt. De jas en tas bewaart de leerling bij zijn/haar tafel.  

Materiaal 

Het is van groot belang dat iedere leerling de juiste spullen (boeken, rekenmachine, voldoende papier, 

pennen, potloden e.d.) meeneemt naar school. Op die manier hoeven leerlingen geen materiaal van 

anderen te lenen. 

Lunch 

De kantine van school zal gesloten zijn. Daarnaast is het tijdelijk niet toegestaan om tijdens pauzes 

het schoolterrein te verlaten. Het is daarom belangrijk dat iedere leerling voldoende te eten en drinken 

meeneemt naar school. 

Ouders in de school 

Ouder(s)/verzorger(s) mogen de school niet betreden. Wanneer u iets wilt melden of vragen, blijft de 

mentor uw eerste aanspreekpunt. U kunt vanaf 2 juni ook weer telefonisch contact zoeken en 

natuurlijk blijft de mentor het eerste aanspreekpunt. 

Klachten en ziekte 

Uw kind blijft thuis wanneer: 

- hij/zij klachten heeft als neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid; 

- hij/zij koorts heeft boven de 38 graden C; 

- iemand in het huishouden koorts heeft boven de 38 graden C en/of 

benauwdheidsklachten heeft; 

- iemand in het huishouden getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft.  

Uw kind mag weer naar school komen wanneer hij/zij tenminste 7 dagen heeft uitgeziekt en 24 uur 

geen klachten heeft. Wanneer uw kind thuis bleef vanwege klachten van iemand in het huishouden, 

mag uw kind weer naar school komen wanneer iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten 

meer heeft. 

Bevorderen 

Aan het einde van het schooljaar wordt bepaald welke leerlingen bevorderd worden naar het volgende 

leerjaar. In deze bijzondere tijd vraagt dat speciale aandacht. Alle leerlingen, die op grond van de 
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normen niet bevorderd kunnen worden, zullen we bespreken. Daarvoor gelden extra criteria op basis 

waarvan leerlingen toch bevorderd kunnen worden. Belangrijk daarin is de vraag of een leerling 

voldoende kansrijk zal zijn in het volgende leerjaar op hetzelfde niveau.  

We beseffen dat we u veel informatie geven. De richtlijnen die we hanteren zijn landelijke richtlijnen. 

Wanneer u, uw kind(eren) en de school deze richtlijnen zorgvuldig naleven, leveren we samen een 

positieve bijdrage aan de versoepeling van de maatregelen. 

Alvast dank voor uw medewerking. 

 

Met vriendelijke groet, 

De directie van Ubbo Emmius  

 

 

 

 


