
 

Zwolle, 23 april 2020 
 
 
 
Betreft: Afstandsonderwijs #6 
 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Na de persconferentie van de minister-president van dinsdagavond zijn er weer een aantal 
ontwikkelingen geweest op het gebied van ons onderwijs waar ik u graag over wil informeren.  
 
Er is besloten dat het voortgezet onderwijs voorlopig nog geen onderwijs op locatie mag 
verzorgen. Tot 1 juni zullen de lessen dus – net als nu – volledig digitaal worden aangeboden. Er 
is op school alleen opvang voor bepaalde categorieën leerlingen en ook die opvang zal in de 
huidige vorm worden gehandhaafd.  
 
Naar verwachting mag er vanaf 1 juni weer onderwijs in het gebouw worden aangeboden, met 
inachtneming van maatregelen zoals de anderhalve meter afstand. Vooral die verplichte 
anderhalve meter afstand vraagt natuurlijk grondige aanpassingen in het gebruik van het 
gebouw, dus we zullen ons de komende weken buigen over de vraag hoe we op een veilige 
manier onze leerlingen weer op school kunnen verwelkomen. Hoewel de organisatie hiervan 
vast nog een uitdaging wordt, kijken we er allemaal erg naar uit om weer (meer) leerlingen in 
ons gebouw te hebben.  
 
De periode tussen 1 juni en de zomervakantie is relatief kort. We zullen ons dus beraden op de 
planning zoals die op dit moment nog geldt en daar aanpassingen in doen om te zorgen dat we 
dit schooljaar goed kunnen eindigen. Na de meivakantie zullen ook de overgangsnormen 
aangepast worden, omdat onze huidige normen uitgaan van een regulier jaar en daar nu 
natuurlijk geen sprake van is. Zodra de benodigde instemming van de MR is gegeven zal ik u 
hierover nader informeren. 
 
Voor nu wens ik alle leerlingen en ouders (voor zover van toepassing) een fijne vakantie. Het zijn 
bijzondere weken geweest sinds de voorjaarsvakantie en ik wens iedereen wijsheid en sterkte 
met de uitdagingen die er ongetwijfeld voor veel van u zijn.  
  

Met vriendelijke groet, 
 
 
 

 

F.J. (Frank) Dost, MSc MA 

rector 

 


