
 

Zoetermeer, 25 mei 2020 
Betreft: laatste nieuws, voortgang onderwijs 

 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Het kabinet heeft definitief besloten dat de schoolgebouwen in het voortgezet onderwijs weer 
heropend worden en dat onze leerlingen, weliswaar gespreid, vanaf 2 juni weer onderwijs op 
school kunnen krijgen. Velen hebben uitgekeken naar dit moment. Ook leraren en 
onderwijsondersteunend personeel missen het contact met de leerlingen. We vinden het 
ontroerend om leerlingen die soms niet behept zijn met een sterke motivatie voor het onderwijs, te 
horen vertellen dat ze graag weer naar school willen. 

Anderhalve meter 

Onze school gaat dus weer open maar niet gewoon en anders dan anders. We gaan per 2 juni 
open op basis van de anderhalvemeter-regel. Deze geldt voor zowel personeel als voor leerlingen. 
Dit betekent in de praktijk dat we niet alle leerlingen tegelijkertijd op school kunnen verwelkomen.  

Vooraf heeft de schoolleiding een aantal uitgangspunten geformuleerd voor de heropening. De 
belangrijkste vragen daarbij waren: hoeveel leerlingen kunnen we met inachtneming van de 
voorschriften dagelijks in ons gebouw onderwijs bieden en welke lesgroepen willen we zeker 
wekelijks op school zien? 

De laatste vraag was snel beantwoord: we willen natuurlijk alle leerlingen op school zien. Maar al 
snel bleek dat we niet alle leerlingen even vaak naar school kunnen laten komen. Naast de 
dagelijks aanwezige groep NT2 en een kleine vaste groep zorgleerlingen kunnen we maximaal 
200 leerlingen per dag les geven, uitgaande van maximaal 15 leerlingen in een lokaal. We willen  
het rooster niet wekelijks veranderen en aan bepaalde vakken meer waarde toekennen dan aan 
andere vakken. 

Puzzel 

Deze puzzel hebben we opgelost door per leerjaar de helft van de klassen/lesgroepen volgens het 
reguliere rooster op school te laten komen. De andere helft volgt tegelijkertijd de les via Teams. En 
op elke dag komt een ander leerjaar naar school. De voorexamengroepen mavo 3, havo 4 en vwo 
5 willen we elke week zien zodat zij goed voorbereid zijn op de PTA-toetsen van dit schooljaar en 
zo goed mogelijk voorbereid naar het eindexamenjaar kunnen gaan. Dit betekent voor de 
onderbouwklassen dat alle leerlingen in de komende weken drie keer, op steeds een andere dag, 
naar school komen. Op dit moment werken de roostermakers het schema uit, in samenspraak met 
de leerjaarcoördinatoren. Via Zermelo/Magister krijgen de leerlingen te horen wanneer zij precies 
op school verwacht worden. 



Leerlingen komen minder vaak naar school dan u wellicht gedacht zou hebben. Echter de school 
heeft te maken met de voorgeschreven restricties en binnen dat kader is het gekozen scenario de 
beste en meest veilige uitkomst. We vragen in deze uitzonderlijke situatie om begrip voor de 
gemaakte keuze. De MR heeft ons groen licht gegeven om dit scenario uit te voeren. 

Voorbereidingen 

Alle personeelsleden die op school zijn, zijn gezond. De afspraak is immers dat degenen met 
(milde) klachten thuis blijven. Dat geldt ook voor uw zoon of dochter. Met inachtneming van deze 
voorschriften kunnen de schooldeuren weer open. 

In de school en op het plein zijn looproutes aangebracht. In alle lokalen zijn hygiëne-maatregelen 
getroffen. Enige ervaring hebben we opgedaan tijdens de mondelingen en praktijkexamens van de 
examenkandidaten op school. We ervaarden saamhorigheid en de wil om samen het onderwijs zo 
goed mogelijk doorgang te laten vinden. Een impressie over de inrichting van een school in deze 
coronatijd is te zien in het filmpje op onze website.  

Het zal wel wennen zijn: de leerlingen kunnen niet naar hun kluisje, er is geen catering en ze 
blijven de betreffende lesdag in dezelfde samenstelling in het lokaal. De docent komt naar hen toe. 
Uiteraard zijn er pauzes en is er zorg voor voldoende frisse lucht. Een uitzondering vormen de 
leerlingen van de bovenbouw als ze verschillende profielvakken volgen en als leerlingen les 
hebben in specifieke vaklokalen. De lessen l.o. zijn op het sportveld. 

Vervoer 

Het openbaar vervoer mag niet overbelast raken. Leerlingen komen meestal lopend of met eigen 
vervoer naar school. We vragen aan ouders van leerlingen die verder dan 8 km van de school 
wonen en niet per (elektrische) fiets naar school kunnen gaan om contact op te nemen met de 
betreffende leerjaarcoördinator. 

Updates 

In de komende weken blijven we u op de hoogte houden via de wekelijkse updates. Daarin 
vertellen we over het verloop van de heropening. En we informeren u over de mogelijke 
aanpassingen van de bevorderingsregeling, het gebruikmaken van zomerschoolactiviteiten of extra 
flexuren in het nieuwe schooljaar. 

Doordat het onderwijs op afstand tot de zomer de meest voorkomende vorm is, realiseren we dat 
we een beroep blijven doen op uw ondersteunende rol als de leerling thuis is. We weten niet 
wanneer uw rol weer teruggaat naar het oude niveau. De heropening van de scholen, onder de 
voorwaarden die het kabinet stelt, biedt een kans om te laten zien dat we ook deze uitdaging 
aankunnen en dat we, op weg naar de zomervakantie, er het beste van maken voor al onze 
leerlingen. Samen met u en samen met de leerlingen. Laten we naar elkaar blijven omkijken. 

 
Met vriendelijke groet, 
namens de directie 

Mariet van Goch 
directeur ONC  


