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Beste ouders/verzorgers, 

De meivakantie is voorbij en we gaan met elkaar de laatste periode in tot aan de 
zomervakantie. Een periode waarin we in eerste instantie het onderwijs op 
afstand weer oppakken. Zoals u weet heeft het kabinet nu aangegeven dat de 

scholen voor voortgezet onderwijs pas op dinsdag 2 juni (beperkt) open mogen. 
Dit betekent dat de mentoren met ingang van deze week weer contact zullen 

leggen met hun leerlingen en werk/leermiddelen digitaal zullen klaar zetten.  
 

Opvang van leerlingen op school 
Per maandag 11 mei wordt er opvang op school gerealiseerd voor leerlingen die 

extra ondersteuning nodig hebben. Deze opvang is slechts voor leerlingen die 
door de mentoren en de coördinator ondersteuning en begeleiding zijn 

geselecteerd. Indien uw zoon/dochter hiervoor in aanmerking komt wordt u zo 
spoedig mogelijk door de mentor op de hoogte gebracht. 
 

Examenleerlingen 
Leerlingen die opgaan voor het PrO en/of Entree-examen kunnen in de komende 
periode door hun mentor op school worden uitgenodigd om bijvoorbeeld nog te 
werken aan hun portfolio of zaken die daarmee verband houden. 

We streven we er naar om alle examengesprekken voor het PrO-diploma voor 2 
juni te laten plaats vinden. De leerlingen ontvangen hiervoor binnenkort een 

uitnodiging.  
De afrondende gesprekken voor de interne entree opleiding staan gepland voor 4 
en 5 juni. Ook hiervoor ontvangen de leerlingen spoedig een uitnodiging. 

 

Richtlijnen en Hygiëne 
In verband met hygiënemaatregelen houden wij voor afspraken met leerlingen 
op school de volgende richtlijnen aan; 

• Tot 2 juni worden leerlingen, indien noodzakelijk, individueel of in 
groepjes van maximaal 5 leerlingen op school uitgenodigd 

• We houden 1,5 meter afstand tot elkaar 
• Leerlingen/docenten met corona gerelateerde klachten 

(verkoudheid/niezen/hoesten/keelpijn/moeilijk ademen/koorts) mogen 
niet op school verschijnen 

• Leerlingen komen alleen op afspraak naar school 
• De docent vangt de leerling op bij de entree van de school alwaar de 

handen worden ontsmet 
• Samen met de docent gaat de leerling(en) naar de ruimte waar de 

activiteit plaats vindt 
• De deuren van de lokalen blijven open zodat niemand de deurklink hoeft 

aan te raken 
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• Leerlingen verblijven zoveel mogelijk maar in één ruimte/lokaal in de 
school 

• Voor en na een toiletbezoek worden handen ontsmet 
• Na afloop van de afspraak op school wordt de leerling(en) door de docent 

naar de uitgang begeleid alwaar handen weer worden ontsmet 
• Leerlingen verlaten vervolgens snel het schoolterrein 
• Tafels worden na de activiteit schoongemaakt 
• Toiletgroepen worden meerdere keren per dag schoongemaakt 
 
Voorbereiding openstelling  
Voor in het geval dat de voorgenomen openstelling per 2 juni doorgaat 

werken schoolleiding en team aan een plan om dit zo verantwoord mogelijk 
te laten plaatsvinden. 

Op onder andere de volgende zaken zullen we antwoorden formuleren in dit 
plan; 

• Hoeveel leerlingen en docenten kunnen per tijdseenheid verantwoord 

samen in het gebouw en/of in een lokaal aanwezig zijn gerelateerd 
aan de 1,5 meter maatregel? 

• Welke routes en ingangen worden in het gebouw gebruikt en door 
wie? 

• Hoe worden routes in het gebouw aangegeven? 

• Welke hygiëne-maatregelen worden binnen het gebouw genomen? 
• Welke vakken kunnen we veilig aanbieden? 

• Wat is het rooster voor de diverse groepjes leerlingen? 
• Welke collega’s kunnen op school komen werken? 
• Welke collega’s blijven zich daarnaast inzetten om het onderwijs op 

afstand te blijven organiseren? 
Zodra het bovenstaande is vastgelegd wordt u hierover ook geïnformeerd 

en indien duidelijk is dat de school 2 juni open gaat ontvangen de 
leerlingen een groepsindeling en rooster. 
 

Nieuwsbrieven 
Omdat de huidige jaarplanning in zijn geheel is komen te vervallen 
ontvangt u, in de afronding van dit schooljaar, tweewekelijks een 
nieuwsbrief van ons via Magister. Deze nieuwsbrieven worden vervolgens 

ook op onze website geplaatst. 
 

Contact 
Vanaf maandag 11 mei zal de school weer telefonisch bereikbaar zijn 

tussen 08:30 en 13:30 uur.  
De mentor van uw zoon/dochter kunt u het gemakkelijkst bereiken via 

mail. De mailadressen van deze collega’s kunt u vinden op de website van 
de school onder de knop CONTACT. 
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Stages 
Veel bedrijven hebben, vanaf het begin van de Corona periode, hun 

deuren moeten sluiten. Noodgedwongen hebben ook wij daarom ook de 
stages van onze leerlingen moeten stopzetten. Inmiddels zijn er een aantal 

bedrijven die voorzichtig en onder strikte voorwaarden weer opstarten.  
Wij kunnen ons voorstellen dat in enkele gevallen zelfs weer een 
individuele stage zou kunnen worden opgestart. Of dat kan hangt wat ons 

betreft van het volgende af; 
• Het stagebedrijf is in staat om, onder de huidige omstandigheden, 

de stage weer te begeleiden 
• Het stagebedrijf hanteert de richtlijnen van het RIVM 
• In overleg met school geven ouders en leerlingen aan de stage, 

onder de huidige omstandigheden weer te willen oppakken. 
 

Indien uw zoon/dochter zou willen onderzoeken of zijn/haar stage weer 
zou kunnen worden opgestart kunt u contact opnemen onze stage- 
coördinator Ronald Mimpen via r.mimpen@praktijkschooldebrug.nl of 

telefonisch op werkdagen via nummer 06 22324594 

mailto:r.mimpen@praktijkschooldebrug.nl

