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OPENING SCHOOL 

Op dinsdag 2 juni gaan we weer van start op school. U heeft van 

de mentor de groepsindeling en dagen waarop uw 

zoon/dochter aanwezig moet zijn op school gehad via de mail. 

De schooldagen zijn volgens de reguliere tijden van 8:30 tot 

14:30 uur.  

 

Er zal vandaag nog een bericht uitgaan op welke dag er 

gegymd (buiten op het plein) wordt en welke dag er gekookt 

wordt. Zo kan de kleding erop afgestemd worden.  

 Gym: Sportieve kleding er mag niet worden omgekleed 

op school 

 Koken: Dichte schoenen en lange broek.  
 

Ook de school zal zich moeten houden aan het protocol dat 

geschreven is voor het speciaal onderwijs. Deze kunt u hier 

vinden: https://www.lecso.nl/file/61080 

 

Om ons aan dit protocol te kunnen houden zijn er in de school 

nieuwe regels opgesteld. Een groot deel van deze regels kunt 

hier hieronder vinden: 

 

VERKOUDEN / KOORTS  

 Een leerling met klachten, die passen bij COVID-19, 

zoals neusverkoudheid, hoesten en/of koorts blijft thuis, 

en komt pas weer naar school als hij 24 uur geen 

klachten meer heeft.  

 Indien een leerling positief is getest: de leerling blijft 

thuis uitzieken tot minstens 7 dagen na start van de 

symptomen EN is minstens 24 uur klachtenvrij. Zie voor 

informatie: lci.rivm.nl/ leefregels  
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 Als iemand in het huishouden van de leerling klachten 

heeft die passen bij COVID-19 zoals neusverkoudheid, 

hoesten en/ of koorts, dan blijft de leerling ook thuis. Als 

iedereen binnen het huishouden 24 uur klachtenvrij is, 

mag de leerling weer naar school.  

 Als iemand in het huishouden van de leerling getest is 

voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, dan moet 

de leerling 14 dagen thuisblijven (omdat de gezinsleden 

tot en met 14 dagen na het laatste contact met deze 

persoon nog ziek kunnen worden). De leerling kan weer 

naar school als iedereen in het huishouden 24 uur 

klachtenvrij is. Zie voor informatie: lci.rivm.nl/ 

informatiebriefhuisgenootthuis 

 

 Bij twijfel blijft de leerling thuis.  

 
Wanneer een leerling op school ziek blijft te zijn wordt er naar 
huis gebeld. De leerling moet dan opgehaald worden. De 

school heeft geen mogelijkheid om de leerling naar huis te 

brengen.  

HOOIKOORTS 

Er zijn leerlingen die last hebben van hooikoorts. Voor deze 

leerlingen geldt dat ouders dit aan moeten geven bij de mentor. 

Hierbij is het van belang dat de docent weet welke symptomen 

er bij de hooikoorts horen en of er medicijngebruik mogelijk is. 
Bij twijfel van de docent moet de leerling naar huis 

 

AANKOMST EN VERTREK 

Om niet teveel leerlingen op het plein te hebben gaat de deur 

van de school om 8:00 uur open. Om 9:00 uur kunnen er geen 
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leerlingen meer het gebouw in komen tenzij zij een apart 

rooster hebben. Mocht een leerling na 9:00 uur aankomen dan 

zal hij/zij naar  huis gestuurd worden. Dit omdat we de 

leerlingestromen anders niet goed onder controle kunnen 

houden. We zullen leerplicht dan op de hoogte stellen.  

 

De leerlingen worden gefaseerd de school binnen gelaten. 

Ditzelfde geldt voor het naar huis gaan. Wij zullen als school de 

1,5 meter handhaven t/m het hek van de school. Daarbuiten is 

het de verantwoordelijkheid van de leerling zelf.  

 

Hier kunnen de leerlingen zien hoe de route voor hen eruit zit 

ter voorbereiding: 

 

M1/M5 

M2/M4 

M3/M7/M9 

TAXIVERVOER 

Het taxivervoer heeft een eigen protocol. Deze kunt u vinden 

op: https://doelgroepenvervoerwestfriesland.nl/ 

 
Het is belangrijk dat u deze goed doorleest. Het belangrijkste punt uit 

dit protocol is dat leerlingen een niet medisch mondkapje moeten 

dragen. Er wordt van u verwacht dat u deze aanschaft. Mochten er 

vragen zijn over het taxivervoer dan kunt u zelf contact opnemen met 

de vervoerder.  

 

Het is van belang dat u zelf bij de vervoerder aangeeft op welke 

dagen uw zoon/dochter naar school gaat.  

 

 

 

https://youtu.be/m1otTtLify4
https://youtu.be/DdT01baGGQg
https://youtu.be/KXT530ELWT0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdoelgroepenvervoerwestfriesland.nl%2F&data=02%7C01%7Cs.peeters%40ronduitonderwijs.nl%7C2c987607e41e44f52db608d8030a4aa1%7C34741a3f73d34d3db523121a7ada7b61%7C0%7C0%7C637262690321103733&sdata=90DULC3cZzemUn9KOg4QFQQDgflrzOA7TIGiZV9kopY%3D&reserved=0
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EXAMENNIEUWS 

 Afgelopen donderdag hebben de examenleerlingen het 

college examen gemaakt. Het is erg goed gegaan. Alle 

leerlingen waren op tijd, hadden de benodigde spullen bij zich 

en hebben het examen rustig kunnen maken. Nu volgt de 

spannendste tijd en dat is wachten op de uitslag. Eind juni 

zullen alle leerlingen de mondelinge examens af gaan leggen. 

Wij wensen ze veel succes bij de voorbereiding hiervan! 

 

Naast de regulier eindexamens zijn  ook de leerlingen van MBO 

1 bezig met hun examen. Deze zijn bijna afgerond. Vooralsnog 

ziet het er allemaal positief uit. Succes met de laatste loodjes.  


