
 

 

Zwolle, 19 februari 2021 

 

 

 

Betreft: Onderwijs na de voorjaarsvakantie 

 

 

 

Beste leerlingen en geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Volgende week dinsdag, voor ons in de voorjaarsvakantie, horen we van de demissionair 

minister-president welke maatregelen vanaf 1 maart voor het voortgezet onderwijs gaan 

gelden. In overleg met de MR zijn we als schoolleiding ons aan het voorbereiden op 

verschillende scenario’s. We houden er rekening mee dat we na de voorjaarsvakantie weer alle 

leerlingen naar school mogen halen, maar met inachtneming van anderhalve meter afstand. Het 

blijft echter nog even onzeker wat we precies kunnen verwachten tot volgende week dinsdag. 

  

Voor nu is het goed om te weten dat we de week na de voorjaarsvakantie nog in het huidige 

regime doorgaan. We zullen de week na de voorjaarsvakantie op basis van de voorbereide 

scenario’s en de uitspraken van de demissionair minister-president eventuele aanpassingen 

doen voor de week van 8 maart. Dit geeft ons allemaal wat meer tijd om weer om te schakelen 

en u kunt dus in de week van 1 maart weer bericht verwachten over de aanpassingen die we 

voor de weken daarna weer zullen doen. 

  

Verder is afgelopen week bekend gemaakt dat er een significante extra geldstroom richting het 

(voortgezet) onderwijs gaat. De komende maanden zal de schoolleiding in overleg met de MR 

gaan zoeken naar een goede besteding van deze middelen. De komende maanden zullen we u 

op de hoogte houden van de plannen die we hebben om de leerlingen weer op te vangen en te 

begeleiden wanneer ze weer gewoon naar school mogen. Wij kijken allemaal erg uit naar dat 

moment.  

  

Ten slotte wens ik u allemaal een heel fijne vakantie. De afgelopen periode is er weer veel van 

iedereen gevraagd en ook de komende periode zal weer de nodige uitdagingen kennen. Geniet 

van de welverdiende rust en blijf gezond.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

F.J. (Frank) Dost, MSc MA 

rector 

 

 


