
 
 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerling, 

Volendam, 3 juni 2021 

 

Onderwerp: Niet volledig openen school. 

 

Deze week moest ik een besluit nemen over het al dan niet volledig openen van de school vanaf 7 

juni. Een besluit waarmee altijd een groep betrokkenen het oneens zal zijn. Helemaal goed kun je dit 

niet doen. Toch moet er een besluit genomen worden. Uiteindelijk, na veel overleg onder andere 

met de MR waarin medewerkers, ouders en leerlingen zijn vertegenwoordigd, ben ik tot de volgende 

conclusie gekomen die de instemming heeft van de MR. Het is in mijn ogen niet verantwoord de 

school volledig te openen. Tot aan de proefwerk- en tentamenperiode draaien we door met het 

huidige systeem. Hieronder zal ik de argumenten die tot dit besluit leidden uiteen zetten. Ik hoop dat 

u na het lezen hiervan begrip heeft voor dit uiteindelijke besluit en dit kan respecteren. 

Tot nu toe volgden we altijd de richtlijnen van de overheid en het RIVM. Deze keer gaan we hier 

genuanceerd mee om. In de richtlijnen staat dat de scholen alleen dan veilig volledig open kunnen, 

als alle leerlingen en medewerkers twee keer per week een zelftest afnemen. Vanuit de 

medewerkers en de vakorganisaties komt de vraag of ik kan garanderen dat dit gebeurt. Die garantie 

kan ik niet geven. Dit geeft onrust en medewerkers maken zich zorgen over hun eigen gezondheid. Ik 

heb daar begrip voor. Ik hoop dat we allemaal gezond de zomervakantie halen. 

We zijn al druk bezig met de afronding van het schooljaar. In de planning staat dat vanaf 14 juni de A-

tentamens voor de voor-examenklassen starten. Vanaf 17 juni starten de andere klassen met een 

proefwerkperiode. Om voor die korte tijd het systeem nog te wijzigen, heeft volgens ons meer 

nadelen dan voordelen. Wat op veel scholen als een groot gemis wordt gezien, is dat de leerlingen 

elkaar onderling lange tijd niet gezien hebben. In ons systeem is het echter nu al zo dat alle leerlingen 

elke dag naar school komen. Weliswaar voor een halve lesdag, maar ze hebben wel fysiek les.  We 

zien veel voordelen in het handhaven van dit systeem, mede omdat veel leerlingen en docenten 

aangeven nu in een ritme te zitten dat ze voor deze korte periode graag voort willen zetten en op 

deze wijze de laatste voorbereidingen voor de proefwerkperiode en A-tentamens te treffen. 

We gaan er alles aan doen om nog voor de zomervakantie (onder de dan geldende voorschriften) 

activiteiten te organiseren voor de hele klas, zodat de ontmoeting onderling nog plaats kan vinden. 

Ook zijn we bezig met de organisatie van groepsactiviteiten direct na de zomervakantie. We 

begrijpen heel goed dat daar enorm veel behoefte aan is. 

Ik wil nogmaals benadrukken dat dit besluit de instemming heeft van de MR, waarin de ouders en 

leerlingen ook vertegenwoordigd zijn. Ik spreek nogmaals de wens uit dat u dit besluit respecteert. Ik 

hoop van harte dat we na de zomervakantie weer op volle sterkte aan de slag kunnen. 

 

Met vriendelijke groet, 

C.J. Laan, rector 


