
   

 
 
 
Oldenzaal, 28 mei 2020 
 
 
Betreft: opening VO-scholen vanaf 2 juni 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerling, 
 
Op 19 mei jl. heeft het kabinet bekendgemaakt dat de middelbare scholen definitief weer open 
gaan vanaf dinsdag 2 juni. We zijn ontzettend blij dat we alle leerlingen weer op school mogen 
ontvangen! Om daarbij de RIVM-richtlijnen zo goed mogelijk te volgen zijn we de afgelopen weken 
bezig geweest om onze school opnieuw te organiseren. Hoe we dat samen met de leerlingen gaan 
doen staat in deze brief. 
 
Algemene maatregelen 
• De basisregels van het RIVM zijn leidend voor alle maatregelen die we treffen. We gaan er 

vanuit dat iedereen zich aan de basisregels houdt. 
• We proberen leerlingen op school te laten komen, maar binnen de regels van het RIVM is dat 

slechts beperkt mogelijk. Leerlingen gaan dus niet iedere dag naar school. 
• Een goed contact tussen mentor en leerling is nu nog belangrijker dan voorheen. Ook hier 

richten we ons nadrukkelijk op. 
• Bij aankomst op het schoolplein volgen leerlingen de aanwijzingen die op borden staan 

aangegeven.  
• Leerlingen, docenten en andere medewerkers houden de hele schooldag 1½ meter afstand, 

ook bij de fietsenstalling en op het schoolplein. 
• Er is een looproute uitgezet in de school die gevolgd wordt door leerlingen en medewerkers. 
• Het gebruik van de kluisjes/lockers is niet toegestaan. Jassen en tassen worden meegenomen 

naar het lokaal.  
• Bij binnenkomst en het verlaten van het lokaal vragen we iedereen de handen te desinfecteren. 
• Leerlingen maken hun eigen tafel en stoel schoon. 
• Op meerdere plaatsen in school is de mogelijkheid om de handen te reinigingen/desinfecteren. 
• De kantine en het watertappunt zijn gesloten.  
• Tijdens de les gebruiken leerlingen alleen hun eigen materialen, niet dat van school of van een 

andere leerling. Een uitzondering hierop vormen praktijkvakken, waar soms met materialen en 
gereedschappen van school gewerkt moet worden. Wij zorgen ervoor dat dit veilig kan. 

• Printers zijn afgesloten. Lesmateriaal wordt zoveel mogelijk digitaal ingeleverd. 
• Aan het einde van de schooldag verlaten leerlingen direct de school en het schoolterrein. 

Nablijven op het schoolplein of in de fietsenstalling is niet toegestaan. Om de school te verlaten 
is een looproute uitgezet. 

  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen


 

Meer informatie in de bijlage 
In de bijlage bij deze brief zit een beschrijving van de uitvoering van het coronaprotocol voor de 
schoollocatie van uw zoon of dochter. Hierin staat meer gedetailleerde informatie over onder meer 
het lesrooster, lessen, toetsen en eindejaarsactiviteiten.  
 
Vervoer 
We vragen om zoveel mogelijk op de fiets naar school te komen of leerlingen te laten brengen en 
halen door een ouder/verzorger. Ouders/verzorgers mogen de school in principe niet betreden. 
Maak liever géén gebruik van het openbaar vervoer om te voorkomen dat er teveel mensen ineens 
met bus en trein reizen.  
 
We werken aan een manier waarop leerlingen die verder dan 8 kilometer van school weg wonen 
toch naar school kunnen komen. Dit geldt alleen voor die leerlingen die niet met de fiets kunnen 
komen en zich niet kunnen laten brengen en halen. Leerlingen voor wie dit geldt, kunnen zich 
melden bij hun mentor. 
 
Veiligheid en gezondheid voorop 
Voor zowel leerlingen als medewerkers gelden nog steeds de aanwijzingen van het RIVM. Zij 
moeten ook thuisblijven als zij zelf of een huisgenoot tot de groep ‘kwetsbare personen’ behoren of 
als er een huisgenoot is bij wie het coronavirus is vastgesteld. Als u twijfelt of uw kind naar school 
kan gaan respecteren wij dat. Uw kind volgt dan nog wel onderwijs op afstand.  
 
We doen een beroep op u 
Kinderen en jongeren worden niet snel ziek, maar kunnen het coronavirus wél aan iemand anders 
doorgeven. We vragen u daarom om thuis te praten over de 1,5 meter maatregel: laat zien 
hoeveel 1½ meter eigenlijk is, leg uit hoe de verspreiding werkt en vertel dat uw kind een 
belangrijke bijdrage levert aan de gezondheid van de risicogroep. Dat kan door voldoende afstand 
te houden van docenten én van andere leerlingen. We moeten het samen doen: met 
alle medewerkers, alle leerlingen en met u!  
 
Samen aan de slag 
We beseffen ons dat er vanaf 2 juni nog steeds geen normale onderwijssituatie is. De kans is groot 
dat we het komende schooljaar ook in deze situatie starten. We moeten dit met elkaar zo goed 
mogelijk regelen. We bedanken u voor het vertrouwen dat u tot nu toe in ons heeft gesteld. We 
zijn trots op onze leerlingen en hoe zij de afgelopen periode door zijn gekomen. We kijken er naar 
uit om weer samen aan de slag te gaan vanaf juni! 
 
Vragen 
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u terecht op onze website. Als u daar geen antwoorden 
vindt, dan kunt u ons een e-mail sturen via info@twentscarmelcollege.nl. We vragen u om ons bij 
voorkeur niet telefonisch te benaderen, zodat wij ook voor anderen bereikbaar blijven.  
 
Met vriendelijke groeten, 
De schoolleiding 

http://www.twentscarmelcollege.nl/coronavirus
mailto:info@twentscarmelcollege.nl

