
   

 
 
Oldenzaal, 10 juni 2021 
 
Betreft: Heropening middelbare scholen m.i.v. vrijdag 11 juni 
 
Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s), 
 
In onze brief van 28 mei jl. gaven we aan dat we een weloverwogen besluit genomen hebben over 
de wijze waarop we de openstelling van onze scholen vorm zouden geven. We kozen ervoor om 
leerlingen in halve klassen naar school te laten komen en daarnaast was er een middagprogramma 
op maat. Over het huidige beleid is goed nagedacht. We houden daarbij rekening met de veiligheid 
van leerlingen en medewerkers en de maximaal haalbare fysieke onderwijstijd. Op aangeven van 
en in overleg met de onderwijsinspectie passen we ons beleid nu voor een paar locaties aan. Op de 
locaties De Thij, Losser en Praktijkonderwijs wordt vanaf vrijdag 11 juni helemaal overgegaan op 
fysiek onderwijs. Dit zijn de locaties waar de RIVM-richtlijnen goed uit te voeren zijn. Op de andere 
locaties handhaven we de huidige werkwijze. 
 
Wat betekent dit per locatie? 
Voor de locaties De Thij, Losser en Praktijkonderwijs betekent dit dat vanaf 11 juni weer volledig 
fysiek onderwijs gegeven wordt. Het lesrooster is hierbij leidend, u vindt dit op de bekende 
plaatsen. Houdt u er rekening mee dat er niet op iedere locatie catering op school is: zelf brood 
meenemen dus! 
 
Voor de locaties Lyceumstraat, Denekamp en Potskampstraat betekent dit dat het onderwijs 
doorgaat zoals eerder gecommuniceerd. In afstemming met de inspectie is vastgesteld dat op deze 
locaties de richtlijnen van het RIVM niet uit te voeren zijn bij aanwezigheid van alle leerlingen op 
school.  
 
We houden rekening met kwetsbare doelgroepen 
Leerlingen 
Wij hebben begrip voor leerlingen die niet naar school kunnen komen in de nieuwe situatie. 
Bijvoorbeeld als dit een risico vormt voor hun gezondheid of van iemand in het gezin. In dit geval 
kan onderwijs op afstand geregeld worden. Neem daarvoor contact op met de mentor of coach. 
 
Docenten 
Er zijn ook docenten of gezinsleden van hen die tot de kwetsbare doelgroep behoren. Deze 
docenten krijgen de ruimte hun lessen online te geven in de nieuwe situatie. De leerlingen zitten 
dan volgens het rooster in het klaslokaal onder begeleiding van een onderwijsassistent of andere 
collega. De organisatie hiervan lukt alleen als er voldoende mensen beschikbaar zijn voor deze 
ondersteunende taken. 
 
Samen zorgen we voor een veilige school – zelftesten helpt daarbij 
Een veilige openstelling van de scholen, zonder afstand tussen leerlingen, kan alleen met 
zelftesten. We vragen leerlingen en medewerkers daarom dringend om twee keer in de schoolweek 
een zelftest te doen. Blijf bij gezondheidsklachten zoals verkoudheid – ook in twijfelgevallen - thuis 
en neem contact op met de GGD voor een coronatest. Extra zelftesten zijn op te halen bij de 
receptie. 
 
  

https://coronatest.nl/ik-wil-me-laten-testen/een-online-afspraak-maken


 

Huidige coronamaatregelen blijven gelden 
De zelftesten zijn geen vervanging voor afstand houden, een mondkapje dragen en goed je handen 
wassen. Deze regels blijven dus gelden. Op de website van het RIVM staan antwoorden op vragen 
over de maatregelen, waaraan een besmetting te herkennen is en wanneer u de huisarts moet 
bellen. Ook staat hier informatie over testen en vaccineren. De GGD heeft ook een corona-
informatiepagina. 
 
Vragen? 
We hopen dat we u voldoende informatie gegeven hebben. Heeft u na het lezen van deze brief toch 
nog vragen? Neemt u dan contact op met de schoollocatie van uw kind(eren). 
 
Met vriendelijke groeten, 
De schoolleiding 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19
https://www.ggdtwente.nl/corona/corona-en-gezond-blijven/heb-je-nog-vragen-over-het-coronavirus
https://www.ggdtwente.nl/corona/corona-en-gezond-blijven/heb-je-nog-vragen-over-het-coronavirus
https://www.twentscarmelcollege.nl/contact

