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Aan de ouders/verzorgers leerlingen van de school  

Datum Betreft 

26 mei 2020 School vanaf 2 juni 

 

Geachte ouders/verzorgers en leerlingen. 

 
De minister-president, de heer Rutte, heeft 19 mei jl. laten weten dat we dinsdag 2 juni a.s. 
zullen starten met fysieke lessen op school! Het team heeft er enorm veel zin in de leerlingen 
weer te zien. Een school zonder leerlingen is tenslotte geen school. 
 
Op dit moment zijn wij bezig om een werkbaar rooster te realiseren en de school in te richten 
volgens de RIVM maatregelen. In de bijlage vinden jullie de regels die zullen gelden op het 
Marcanti College. Deze zijn afgeleid van de regels zoals opgesteld door de VO-raad. Hier 
moeten we samen (leerling, ouders en school) aan voldoen. Lees de regels goed door zodat 
we weten wat we van elkaar mogen verwachten. 
 
Het rooster is vanaf morgen zichtbaar in Zermelo. Leerlingen gaan, in halve klassen, een 
beperkt aantal dagen naar school. Het onderwijs zal een combinatie worden tussen lessen op 
school en onderwijs op afstand.  
 
Belangrijk hierbij is:  

1. Kom op tijd! Niet te vroeg en niet te laat.  
2. Houd je aan de regels:  

• houd 1,5 meter afstand,  

• schud geen handen,  

• was vaak je handen,  

• hoest en nies in je elleboog en  

• gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten. 
 
De komende weken zullen we zoveel mogelijk gebruiken om te ontdekken waar elke leerling 
nu staat. Elke leerling heeft zijn eigen leerontwikkeling doorgemaakt. In leerjaar 2 en 3 zal een 
Cito toets worden afgenomen. Met deze kennis en de professionele inzichten van de docent 
zullen wij het onderwijsprogramma zo gaan inrichten dat die ten goede komt aan het leren van 
elke leerling. In het begin zal het even zoeken worden met elkaar, maar door goed samen te 
werken zal het onderwijs op school stap voor stap weer op gang komen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
De heer S. Tan, directeur 
 
 
Bijlage: protocol leerlingen 


