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Aan de leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s)

Tilburg, 20 mei 2020

Onderwerp: update
Beste leerling, geachte ouder(s)/verzorger(s)

update Covid-19

Gisteren heeft het kabinet besloten dat de schoolgebouwen in het voortgezet onderwijs weer heropend
worden en dat onze leerlingen, weliswaar gespreid, vanaf 2 juni weer gedeeltelijk onderwijs op school
gaan volgen. Met dit besluit komt er een eind aan een periode van elf weken waarin onze school
nagenoeg leeg was en onze leerlingen in een razend tempo omschakelden om vanuit huis samen de
draad weer op te pakken. Dat we die transitie naar onderwijs op afstand zo snel konden realiseren is een
geweldige prestatie en daar mogen we echt trots op zijn.
In het kabinetsbesluit is de regel opgenomen dat er anderhalve meter afstand gehouden moet worden
tussen onderwijspersoneel, onderwijspersoneel en leerlingen en tussen leerlingen onderling. We werken
de komende dagen een dagindeling/rooster uit en bespreken deze/dit begin volgende week met onze
medezeggenschapsraad. We zetten alles op alles om onze leerlingen, hun ouders en medewerkers
uiterlijk eind volgende week te informeren over de invulling van de weken tot aan de zomervakantie.
In een eerder bericht heb ik vermeld dat we vanwege de schoolsluiting het bevorderingsbeleid aangepast
hebben. Inmiddels heeft onze medezeggenschapsraad ingestemd met dit aangepaste beleid. Je/u treft
het aangepaste bevorderingsbeleid in de bijlage aan. Ik verzoek je/u dit document goed door te lezen.
Aan het einde hebben we een samenvatting met de belangrijkste data toegevoegd. Wij realiseren ons
dat dit best een ingewikkeld document is en mocht je/u hier vragen over hebben neem dan contact op
met je mentor.
We komen langzaam uit de lockdown maar zullen nog geruime tijd te maken krijgen met bijzondere
omstandigheden en de daarbij behorende richtlijnen. Voorlopig kunnen we nog niet het onderwijs bieden
zoals we gewend waren voor de schoolsluiting. Ik wil in deze fase ook extra stilstaan bij de inspanningen
van onze medezeggenschapsraad (ouders, leerlingen en medewerkers). Ik heb bewondering voor hun
wendbaarheid. Hun kritische blik versterkt onze besluiten en daar zijn niet alleen wij maar zeker ook
onze leerlingen bij gebaat. Dank aan onze Mr leden voor hun uitzonderlijke inzet.
Samen zullen we er het beste van moeten blijven maken. Ik heb er alle vertrouwen in dat ons dat gaat
lukken. Samen houden we vol, samen houden we ons aan de richtlijnen, samen zorgen we voor elkaar.
Ik wens je/u een rustig lang weekeinde.
Namens de schoolleiding,
Met vriendelijke groet
Daphne M. Heeroma
rector
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