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Onderwerp : Middelbare scholen zetten huidige aanpak voort tot aan de  

zomervakantie 
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Middelbare scholen zetten huidige aanpak tot aan de  

zomervakantie voort  

 
Op woensdagavond 25 juni hebben we allemaal in de (voorlopig laatste) persconferen-
tie van premier Rutte kunnen horen hoe de coronamaatregelen in Nederland verder 

worden versoepeld. In een aantal gevallen ook sneller dan aanvankelijk was gepland. 

En jongeren tot 18 jaar kregen te horen dat de 1,5 meter afstand houden tot andere 
jongeren, niet langer geldt vanaf 1 juli. Alleen de afstand tot volwassenen, en dus tot 

onze leerkrachten, nog wel. 
 

Geen wijzigingen in organisatie van lesactiviteiten tot aan de zomervakantie 
Op alle scholen binnen onze stichting worden de lesactiviteiten, zoals die op dit mo-

ment zijn georganiseerd, voortgezet tot aan de zomervakantie.  
Andere specifieke informatie over de laatste lesweken tot aan de vakantie, bijvoor-

beeld over de afsluiting van het jaar en het inleveren van boeken, wordt door iedere 

school met leerlingen en ouders gedeeld.  
 

Na de zomervakantie 
Informatie over het aanbod en de uitvoering van de lesactiviteiten aan het begin van 

het schooljaar 2020/2021 volgt op een later moment via de school.  
In de onderwijssector wordt ook gesproken over de mogelijkheden en de wenselijk-

heid om bijvoorbeeld (gedeeltelijk) het lesaanbod anders vorm te geven. Daarbij wor-
den de ervaringen, die zijn opgedaan met het geven van onderwijs op afstand, mee-

genomen. 

Ook de schoolleiders binnen onze stichting buigen zich de komende weken over dit 
vraagstuk.    

 
We hebben met elkaar laten zien dat leerkrachten (en alle andere collega’s binnen de 

onderwijssector) en leerlingen flexibel zijn en dat we er met inzet, geduld en enthousi-
asme het beste van hebben gemaakt.   

 
Met vriendelijke groet,  

 

 
Marc Mittelmeijer en Fawzia Nasrullah, 

college van bestuur 

 

Aan: 
Ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van de middelbare scholen PCOU Willibrord 

 
 

 

 
 


