
 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 
 
Gisteravond heeft het Kabinet bij monde van minister-president Rutte 
tijdens een persconferentie bekend gemaakt dat het voortgezet onder-
wijs zich moet voorbereiden op een mogelijke opening per 2 juni a.s.  
(maandag 1 juni is Tweede Pinksterdag). 
 
De protocollen waaronder dit kan gaan gebeuren, verschijnen binnen-
kort. Vast staat dat een opening gefaseerd zal gaan en de 1,5 meter so-
cial distancing voorwaarde zal zijn. Dit laatste betekent dat er in een ge-
middeld lokaal maximaal 10-12 leerlingen aanwezig kunnen zijn. Belang-
rijk dilemma daarbij is hoe we het systeem van online lesgeven volgens 
rooster, geleidelijk, op een voor leerlingen goede wijze, kunnen invlech-
ten in onderwijs op Stad & Esch. 
 
Er zijn een heleboel praktische vraagstukken die opgelost moeten wor-
den zoals: hoe faseren we, hoe verdelen we een klas op een goede ma-
nier in 2 of 3 groepen, hoe gaat het in pauzes, hoe gaat het bij de prak-
tijkvakken, hoe gaat het bij de fietsenstalling, kan streaming een deel 
van de oplossing zijn? Hoe zorgen we er voor dat de RIVM richtlijnen 
voor iedereen duidelijk zijn en worden nageleefd? 
  
Gistermiddag hebben schoolleiding en leco’s in een eerste verkennende 
bijeenkomst nagedacht over mogelijke scenario’s. In de week na de mei-
vakantie is er een tweede online-sessie, waarna we de ideeën bij mede-
werkers, ouders en leerlingen zullen valideren. 
 
Zoals afgesproken krijgen de leerlingen uit de voorexamenklassen van 
het Lyceum en Diever voor de meivakantie informatie over de toets- 
weken P3 en P4. De leerlingen uit klas 3 van het Beroepencollege en het 
VSO krijgen dan informatie over het maken van toetsen die meetellen 
voor het schoolexamen (SE). 
 
Met vriendelijke groet, 
mede namens de leidinggevenden en leco’s, 
 
 
 
 
Peter de Visser, 
directeur-bestuurder. 
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