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

Tilburg, 28 mei 2020

Onderwerp: update
Beste leerlingen en ouder(s)/verzorger(s),
Nog een lang weekeinde voor de boeg en dan gaan onze schooldeuren weer open. De afgelopen dagen
hebben we hard gewerkt om ons gebouw hiervoor klaar te maken, de roosters samen te stellen en
afspraken met het openbaar vervoer te maken.
Gelukkig ziet het er naar uit dat het weer goed blijft zodat we ons gebouw maximaal kunnen ventileren.
Tijdens onze openingstijden zullen alle ramen en deuren open staan.
Morgen plaatsen we het rooster in Magister. Wellicht ten overvloede wil ik nogmaals melden dat alle
leerlingen verwacht worden deel te nemen aan de onlinelessen en de lessen die op school gegeven
worden volgens het rooster. Ziekmeldingen dienen volgens de standaard procedure te worden
doorgegeven.
Voor de lessen LO hebben we aanvullende leefregels opgesteld. Je treft deze in de bijlage aan. Lees deze
goed door want er zijn extra risico's voor de leerlingen bij LO en dat willen we goed regelen.
In mijn vorige update heb ik verzocht het gebruik van openbaar vervoer uitdrukkelijk te vermijden.
Inmiddels hebben we contact gehad met de regionale vervoerder en van deze hebben wij onderstaand
bericht ontvangen:
“Vanaf 2 juni rijden wij weer de reguliere dienstregeling. Bovendien worden busreizigers verplicht een
mondkapje te dragen. Het aantal reizigers dat wij dan kunnen vervoeren ligt een stuk hoger dan nu.
Leerlingen worden nadrukkelijk verzocht zo mogelijk met fiets of eigen vervoer naar school te komen.
Echter het openbaar vervoer is wel beschikbaar voor leerlingen (en leraren) die noodzakelijkerwijs zijn
aangewezen op het openbaar vervoer, zij zijn en blijven welkom in de trein en bus.
Omdat per 2 juni alleen de middelbare scholen beginnen met hun lessen, en in beperkte mate andere
scholen, verwachten wij geen problemen voor het busvervoer. Wij monitoren de drukte in de bussen en
daar waar het te vol wordt, zetten wij extra bussen in.”
Op basis van het bovenstaande gaan wij ervanuit dat alle leerlingen naar school kunnen komen. Mocht
dit onverhoopt toch niet het geval zijn meld dit dan s.v.p. aan de mentor.
Wij hebben er hard aan gewerkt alle mogelijke voorzorgsmaatregelen te nemen zodat we dinsdag veilig
de eerste groep leerlingen kunnen ontvangen. Het zal weer heel bijzonder zijn na elf weken een
nagenoeg leeg schoolgebouw. Wij wensen je/u een zonnig pinksterweekeinde.
Met vriendelijke groet,
Namens de schoolleiding
Daphne M. Heeroma
rector
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