
 

 

Zoetermeer, 26 juni 2020 
 

Betreft: laatste nieuws, voortgang onderwijs 

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

Driewerf hoera na de persconferentie van de minister-president afgelopen woensdag! Het gaat 

goed met de bestrijding van het coronavirus. Daarom mogen we na de zomervakantie weer 

helemaal open. Wat zijn we blij met dit nieuws! Dit betekent dat onze leerlingen na de 

zomervakantie weer volgens de normale roosters op school onderwijs kunnen volgen. We kijken 

ernaar uit en we hopen u en de leerlingen ook. Want het was pittig: voor u, voor leerlingen en voor 

onze collega’s. Les geven is een vak en de school is daarvoor de omgeving bij uitstek.  

In de afgelopen periode hebben we ervaren dat online onderwijs en de combinatie van lessen op 

school voor de ene helft van een groep en dezelfde les volgen thuis voor de andere helft niet 

gemakkelijk was en veel energie vroeg. Graag bedanken we u, onze leerlingen en onze collega’s 

voor de inzet om er het beste van te maken.  

Aangepaste manier 

De volledige heropening van ons onderwijs zal wel op een aangepaste manier gebeuren. Vanaf 1 

juli hoeven onze leerlingen onderling geen 1,5 meter afstand meer te bewaren. Dit geldt binnen de 

school voor alle leerlingen, ongeacht hun leeftijd. Leerlingen en medewerkers én medewerkers 

onderling moeten de 1,5 meter wel in acht blijven nemen. Voor nu kunnen looproutes worden 

verwijderd, mogen alle tafels in de lokalen worden bezet en kunnen leerlingen weer in de aula of 

buiten van hun pauze genieten.  

De protocollen voor scholen worden momenteel door de VO-Raad aangepast aan de nieuwe 

situatie. Op basis daarvan zullen we voor onze school maatregelen treffen voor na de 

zomervakantie. 

Renovatie en extra gebouw 

Tijdens de zomervakantie renoveren we onze school: we voorzien de gangen van nieuwe 

vloerbedekking, we zorgen voor extra werkplekken en komt er overal LED-verlichting. Kortom, een 

verdere verfrissing van ons gebouw. In verband met de groei van het aantal leerlingen hebben we 

na de zomer acht nieuwe lokalen gerealiseerd, aan de kant van de Tuindreef. De bouw is al in 

volle gang. U kunt op onze website het filmpje bekijken over de voorbereidingen. 

  



 

 

Afronding schooljaar 

De laatste weken tot de zomervakantie staat voor onze leerlingen in het teken van de afronding 

van het schooljaar: de laatste lessen, nog enkele toetsen, de rapport- en diploma-uitreikingen. U 

heeft hierover aparte berichten ontvangen. Ook ontvangt u via uw zoon/dochter samen met het 

rapport ONC Contact. Een brochure in kleur, met een selectie uit de hoogtepunten van het 

schooljaar.  

 
Gepland landelijk onderhoud leermiddelenketen  
 
Tot slot informeer ik u over onderstaand bericht dat wij vanuit de VO-raad toegezonden kregen in 
verband met een gepland landelijk onderhoud leermiddelenketen. 
 
Van vrijdagmiddag 3 juli, 17.00 uur, tot zaterdagochtend 4 juli, 9.00 uur hebben docenten en leerlingen 
geen toegang tot hun digitale leermiddelen. Samenwerkende leveranciers testen dan of de 
leermiddelenketen goed blijft werken, als zij technische wijzigingen voor het nieuwe schooljaar doorvoeren. 
Het onderhoud is noodzakelijk in de voorbereiding op een vlekkeloze start van schooljaar 2020 - 2021.  
 
Concreet 
Concreet betekent het onderhoud, dat de elektronische leeromgeving (ELO) of het schoolportaal tijdelijk 
geen toegang biedt tot een groot deel van het digitale lesmateriaal. Andere functionaliteit in de ELO of het 
schoolportaal blijft wél toegankelijk, bijvoorbeeld roosters en cijfers. 

Waarom dán? 
Datum en tijdvenster voor het onderhoud zijn zo gekozen, dat de overlast minimaal is en in afstemming 
tussen: scholen, VO-raad en leveranciers. Binnen dit tijdvenster is het gebruik van digitaal lesmateriaal 
doorgaans zeer laag. Daarnaast is het van belang dat scholen nog beschikbaar zijn voor eventueel her-
testen, vóórdat zij sluiten voor de zomervakantie. Contactpersonen bij de scholen worden over het 
onderhoud geïnformeerd door hun eigen leveranciers. 

Voor nu is dit de laatste update die u ontvangt. Met de volledige opening in het vooruitzicht, is de 

noodzaak hiervoor niet meer aanwezig. Uiteraard houden we u ook in de toekomst op de hoogte 

van belangrijk nieuws. 

Via deze weg wil ik u vast een goede vakantieperiode toewensen. 

 
Met vriendelijke groet, 
namens de directie 

Mariet van Goch 
directeur ONC  


