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 Inhoud: 
1. Versoepeling Corona regels 
2. Informatie over de ouderbijdrage 2020 – 2021 
3. Afsluiting van het schooljaar 2019 – 2020 
4. Terugblik op de diploma uitreiking 

 

Vanaf 6 juli gebruik je weer de gewone fietsenstalling en de 
gewone leerlingeningang. 
 

1. Versoepeling Corona regels 
 

Op 1 juli zijn de corona regels voor het voortgezet onderwijs versoepeld. Op de website van de VO-
raad staat daar over alle informatie: https://www.vo-raad.nl/nieuws/protocol-volledig-openen-
voortgezet-onderwijs-beschikbaar. 
 
Wat betekent dit voor onze school? 
 

1. Alle leerlingen zetten hun fiets vanaf 6 juli weer in de gewone fietsenstalling. 
2. Alle leerlingen komen de school weer via de gewone leerlingeningang binnen. 
3. Alle leerlingen ontsmetten hun handen bij één van de tafels bij de ingang van de school. 
4. De aula blijft gesloten voor leerlingen. De trap in de aula wordt niet gebruikt. 
5. Het aangepast lesrooster blijft van toepassing tot en met 7 juli. 
6. De pauzes blijven in de klaslokalen tot en met 7 juli. 
7. Het Plein wordt vrijgegeven. De looproutes daar vervallen. De stickers blijven wel zichtbaar. 
8. Bij alle lokalen blijft een handen ontsmettingstafel staan. 
9. De afstand tussen leerlingen en leraren blijft 1,5 meter. In de praktijkvakken mag de leraar 

daar andere afspraken over maken. 
 

 Het aangepaste lesrooster geldt tot en met 7 juli. 
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2. Informatie over de ouderbijdrage 2020 – 2021 
 
Alle ouders ontvangen op 9 of 10 juli per post een informatiepakket van onze school. Deze 
pakketten zijn momenteel al voorbereid.  
 
Aanvullende informatie over de ouderbijdrage: 

- Omdat de sportdagen door Corona niet zijn doorgegaan en 
veel ouders deze wel hebben betaald, wordt de 
ouderbijdrage voor de sportdag in 2020 – 2021 NIET in 
rekening gebracht. Dit geldt voor alle ouders van de 
klassen 1, 2, 3 en 4 die de bijdrage al betaald hebben in het 
huidige schooljaar. Ouders van nieuwe leerlingen 
ontvangen wel een factuur via IDEAL. 

- Voor leenlaptops wordt tot nader bericht geen borg in 
rekening gebracht. 

 
Leen laptops inleveren. 

 
Tijdens de corona periode heeft onze school 
ongeveer 40 leen laptops ter beschikking gesteld 
aan leerlingen. Deze leen laptops moeten uiterlijk 
op 7 juli weer zijn ingeleverd.  
Waar kan ik mijn leen laptop inleveren? 
De leen laptop kan je inleveren aan de balie bij de 
schooladministratie. 
Leerlingen die na de zomervakantie Pro Entree 
gaan doen hoeven hun leen laptop niet in te 
leveren. 

 
 

3. Afsluiting van het schooljaar 2019 – 2020  
 

De laatste lesdag is op dinsdag 7 juli. Op woensdag 8 juli wordt het schooljaar afgesloten met alle 
leerlingen en hun eigen mentor. Tijdens deze afsluiting zullen we even een momentje stilte vragen 
voor Gerrit van Erp die door corona is overleden op 22 april jongstleden. Het tijdstip waarop de 
leerlingen op school moeten zijn is per klas als volgt: 
 

Tijd klas tijd klas 

9.00-9.45 uur 1a lokaal 106 boven 10.30-11.15 uur 3a lokaal 031 beneden 

9.00-9.45 uur 1b lokaal 105 boven 10.30-11.15 uur 3b lokaal 032 beneden 

9.00-9.45 uur 1c lokaal 129 boven 10.30-11.15 uur 3c lokaal 106 boven 

9.00-9.45 uur 1d lokaal 103 boven 10.30-11.15 uur 4a lokaal 029 beneden 

9.00-9.45 uur 2a lokaal 029 beneden 10.30-11.15 uur 4b lokaal 030 beneden 

9.00-9.45 uur 2b lokaal 030 beneden 10.30-11.15 uur 4c lokaal 104 boven 

9.00-9.45 uur 2c lokaal 031 beneden   

9.00-9.45 uur 2d lokaal 104 boven   

 

Maak je kluisje / locker leeg en bewaar je pasje goed! 
 

 

 



 

 
 
 

4. Terugblik op de diploma uitreiking.  

 

Het was een feestelijke avond dankzij de manier waarop 

we op 15 juni voor het eerst in de geschiedenis van onze 

school de diploma’s aan onze schoolverlaters werden 

uitgereikt.  Maar liefst 32 diploma’s! Dus er reden 32 

auto’s langs de 6 felicitatie tafels met wensen en attenties 

voor onze geslaagden. 

Er zijn veel positieve reacties en complimenten gehoord 

van de leerlingen zelf, hun ouders en ook de collega’s. 

Heel mooi om te ervaren dat we na een moeilijke tijd, ook 

dit samen kunnen doen en vooral ook dat we met zo’n 

grote groep collega’s aanwezig waren. Dat wordt zeer 

gewaardeerd door ouders, leerlingen en elkaar!  

Veel dank aan iedereen! 

 

 

Alle geslaagden van harte gefeliciteerd! 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


