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Onderwerp: Informatie over onderwijs tot de zomervakantie 2020  

Breukelen, 30-06-2020  
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,  
 
Vorige week is in de persconferentie van het kabinet wederom informatie gegeven over het 
voortgezet onderwijs. Een deel van deze informatie ging over de periode tot de zomervakantie, 
een ander deel over het onderwijs na de zomervakantie. 
 
In deze brief informeren we u graag over de periode tot aan de zomervakantie. Dit sluit aan op 
het bericht dat we u vorige week stuurde. Later volgt nog een bericht over het onderwijs na de 
zomervakantie.  
 
Gang van zaken vanaf 1 juli 
Een belangrijke verandering is dat vanaf 1 juli leerlingen in het voortgezet onderwijs onderling 
geen 1,5 meter afstand meer hoeven te houden. Er dient wel 1,5 meter afstand gehouden te 
worden tot personeelsleden. We gaan binnen Broeckland College als volgt om met deze wijziging: 

- Tot de zomervakantie organiseren we bij de meeste onderwijsactiviteiten nog een 
passende afstand tussen de leerlingen. Dit is zichtbaar in de lokaalopstellingen. 

- We spreken leerlingen niet langer aan op het onderling afstand houden. We handhaven 
strikt op het afstand houden tot het personeel.  

- Alle eerder gecommuniceerde hygiëne maatregelen blijven gelden (zoals handen wassen 
en thuis blijven bij klachten). 

- De aankomst net voor de eerste les en het direct vertrekken na de laatste les blijft gelden. 
- De stickers in het gebouw blijven hangen om iedereen te blijven wijzen op de geldende 

voorschriften. Daarbij geldt de genoemde 1,5 meter afstand houden dus voor het afstand 
houden tot personeel.  

 
 
Bijzonderheden laatste weken tot de zomervakantie 
De laatste weken van het schooljaar zijn altijd bijzonder. Door de situatie met het coronavirus 
verloopt deze periode anders dan in de jaarplanning staat. Vanuit het leerjaar van uw kind wordt 
specifieke informatie over de volgende punten met u gedeeld: 

- Rapporten 
- Laatste lesmoment 
- Afname toetsen in de bovenbouw 
- Vervallen toetsweek onderbouw 
- Vervallen van het uitje 
- Afsluitende activiteit met de mentor 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Guido van Hoek 


