
Zoetermeer, 29 mei 2020 
Betreft: laatste nieuws, voortgang onderwijs 

 
Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen, 

Bijna is het zover. De school gaat op 2 juni open. Wij kijken ernaar uit en hopelijk onze leerlingen 
ook! 
 
Hoe de school eruitziet is te zien op een filmpje dat door onze leerlingen is gemaakt. De crew van 
A’hum TV heeft looproutes in beeld gebracht en geeft aanwijzingen op welke manier iedereen zich 
aan de gemaakte afspraken dient te houden in een anderhalvemeter-school. Het filmpje staat op 
onze website. Ter voorbereiding van de komst op school verzoeken we u de regels van het RIVM  
met uw zoon/dochter nog eens door te nemen.  
 
Zoals we in de vorige update hebben aangegeven, komt de helft van een groep naar school. Ons 
roosterprogramma heeft de splitsing aangebracht. Omdat er nog maar een paar weken zijn tot de 
zomervakantie hebben we voor die pragmatische oplossing gekozen. Het belangrijkste is dat 
leerlingen weer een aantal keren op school mogen komen en klasgenoten of groepsgenoten zullen 
ontmoeten.  
 
In de bijlage bij deze brief staat hoe op Zermelo te zien is wanneer de leerling op school is, er staat 
dan een lokaalnummer en op welke dagen de lessen thuis zijn; dan staat er online. De leerlingen 
volgen alle vaklessen. Tijdens de geplande mentoruren willen we de leerlingen vooral de 
gelegenheid bieden hun verhaal te vertellen. Als uw zoon/dochter niet naar school mag gaan i.v.m. 
(milde) verschijnselen dan is het mogelijk thuis de lessen online te blijven volgen. 
 
In de pers heeft u wellicht ook gelezen over vervoersafspraken. De veiligheidsregio verzoekt ons 
de onderstaande punten met u daarover te communiceren: 
 
1. In het algemeen: reis alleen met het OV als het echt noodzakelijk is. 
2. Het is per 1 juni verplicht om in een OV een niet-medisch mondkapje te dragen. 
3. Houd ook met dit mondkapje in het OV zo veel mogelijk afstand van elkaar. 
4. Iedereen is en blijft zelf verantwoordelijk. Dus als de trein, tram of bus te vol is:  sla er 1 over. 

Ga dus voor de zekerheid op tijd, dus eerder van huis weg dan normaal. 
5. Ook kan een buschauffeur of trambestuurder besluiten om, als het voertuig te vol is, door te 

rijden. In dat geval kun je dan pas met de volgende bus of tram mee. 
6. Betaal voor je OV-reis. Check in en check uit met de OV-chipkaart. Er wordt op gecontroleerd. 

 
 
We wensen iedereen een hartelijk weerzien op school! 
 

Met vriendelijke groet, 
namens de directie 

Mariet van Goch 
directeur ONC  


