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Onderwerp: School open vanaf 2 juni  

Breukelen, 20-05-2020  
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,  
 
Het kabinet heeft gisteren besloten dat de middelbare scholen vanaf 2 juni weer open mogen. 
Daarbij gelden een aantal voorwaarden zoals het houden van 1,5 meter afstand en het naleven van 
alle landelijke maatregelen. Daardoor zal het onderwijs nog niet hetzelfde worden vormgegeven als 
voor de coranacrisis. 
 
Dit betekent concreet dat het Broeckland College vanaf 2 juni gaat werken met een systeem van 
onderwijs op school in combinatie met onderwijs op afstand.  
 
We zetten de voorbereidingen die we reeds in gang hadden gezet door. Over de precieze invulling 
van alle leeractiviteiten volgt begin volgende week een bericht. Om een globaal beeld te schetsen 
delen we graag hoe we het onderwijs aan het voorbereiden zijn. Definitieve besluitvorming hierover 
volgt later. 
De onderwijsactiviteiten bestaan uit: 

- Één lesdag op school voor de algemene vakken en mentoraat. 
- Lessen op school voor het profielvak (leerjaar 3). 
- Onderwijs op afstand. 
- Maatwerkactiviteiten bijvoorbeeld voor extra training en begeleiding. 

 
Volgende week volgt dus meer informatie over: 

- Hoe we het onderwijs tot de zomervakantie vormgeven. 
- Hoe we omgaan met de overgangen. 
- Hoe we vorm geven aan toetsing in de onderbouw en schoolexamens voor de bovenbouw. 
- Wat de individuele planning is van een leerling. 

 
Graag vraag ik jullie aandacht voor de bijgevoegde brief vanuit ons bestuur. 
 
Met vriendelijke groet, 
Guido van Hoek 
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Onze middelbare scholen openen vanaf 2 juni hun deuren  

 

Het kabinet heeft op 19 mei een persconferentie gegeven over de versoepeling van de 

maatregelen die gelden ter bestrijding van het coronavirus. Premier Rutte kondigde zoals 

verwacht aan dat de middelbare scholen open mogen vanaf 2 juni. Wij waren ons hierop al aan 

het voorbereiden. Ondanks dat het onderwijs op afstand goed en vlot tot stand is gekomen, zijn 

wij blij onze leerlingen binnenkort ook weer offline te kunnen ontmoeten.  

 

Hoe ziet een schoolweek er vanaf 2 juni uit? 

Het kabinet heeft aangegeven dat niet alle leerlingen tegelijk op school mogen zijn en dat de 1,5 

meter-afstandsregel blijft gelden. Onderwijs op afstand blijft daarom voorlopig ook nog onderdeel 

uitmaken van onze aanpak op de scholen. Scholen krijgen de ruimte om roosters te maken die 

werkbaar zijn. Alle scholen van onze stichting gaan hiermee aan de slag en informeren leerlingen 

en ouders over de aanpak op school en wanneer welke leerlingen verwacht worden op school.   

 

Hygiënemaatregelen en ‘social distancing’ op school 

We nemen de richtlijnen en protocollen die gelden vanwege het coronavirus uiterst serieus. 

Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan hygiënemaatregelen en schoonmaak, de indeling van de 

groepen die op school aanwezig zijn en de regels voor gebruik van ruimtes en het besteden van 

de pauze. In de scholen worden ook looproutes aangegeven in gangen en borden over 

hygiënemaatregelen geplaatst. We werken met elkaar aan een schone, prettige en vooral veilige 

schoolomgeving voor iedereen. 

 

Richtlijnen en maatregelen binnen en buiten school van cruciaal belang 

De regels en richtlijnen van het RIVM en het kabinet gelden binnen en buiten de school. ‘Social 
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distancing’ betekent 1,5 meter afstand houden tot elkaar, beperken van sociale contacten en 

vermijden van groepen en de algemene hygiënemaatregelen dat we geen handen schudden, 

hoesten en niezen in de elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken en deze meteen weggooien en 

regelmatig en goed de handen wassen. 

 

Wij willen nog eens benadrukken dat het uiterst belangrijk is dat deze richtlijnen gevolgd worden: 

op school en daarbuiten. Juist nu we weer aan de slag gaan op school en meer contact hebben 

met elkaar. Zo houden we elkaar veilig en gezond!   

 

Wat doe je als je ziekteverschijnselen hebt? 

De richtlijnen van het RIVM gelden nog steeds als het gaat om leerlingen (en docenten) met 

klachten of met een verhoogd risico op besmetting. 

Als er sprake is van klachten blijf je thuis en meld je dit bij de schoolleiding. Als je 24 uur geen 

klachten hebt, kun je weer naar school. Als een leerling (of leerkracht) klachten krijgt op school, 

gaat deze onmiddellijk naar huis.  

Leerlingen die zich zorgen maken vanwege hun kwetsbare gezondheid, of van iemand uit het 

gezin, kunnen contact opnemen met de afdelingsleider om hierover afspraken te maken.  

 

Vragen of zorgen 

Binnenkort ontvangt u van de school van uw kind(eren) meer informatie over het lesaanbod, het 

lesrooster en andere praktische zaken. Heeft u daarna nog vragen of zorgen, bespreek deze dan 

met de school.  

 

Wij wensen iedereen succes en plezier tijdens deze laatste weken voor de zomervakantie met het 

afronden van dit bijzondere schooljaar!  

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

Marc Mittelmeijer en Fawzia Nasrullah, 

college van bestuur 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden

