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Hoeksche Schoot

Aan

Alle ouders/verzorgersvan onze leerlingen

Datum

14 mei 2020
Behandeld door Doorkiesnummer
L.J. van Meeren 078-6295999

Ons kenmerk

Betreft: De scholen zijn weer begonnen

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Sinds deze week zijn al onze basisscholen gelukkig weer geopend. We hebben gemerkt dat heel veel
kinderen en ouders daar erg blij mee zijn. Een groot compliment voor de medewerkers op de scholen

is op zijn plaats.

Er is in de afgelopen weken hard gewerkt om onze schoolgebouwen 'coronaproof te maken.
Bovendien is noodopvang in de scholen gerealiseerd voor ouders met cruciale beroepen en zijn er
goede afspraken gemaakt met de (buitenschoolse) kinderopvang.

De leerlingen komen nu de helft van de tijd weer naar school volgens
een zogenaamd 'om-en-om' lesrooster. De klassen zijn gesplitst. Na een

hele lesdag zijn onze leerlingen een dag thuis, zodat dan de andere helft
van de klas op school kan zijn.de

Hoeksche School

D«diihtt«uj«li«oi)«n

Door voor het 'om-en-om' lesroosterte kiezen, komen alle kinderen

vrijwel evenveel uren naar school en kunnen zij allemaal in gelijke mate

profiteren van de extra hulp van een stagiaire, onderwijsassistent,
intern begeleider of vakleerkracht, die soms maar één dag in de week
op school aanwezig zijn.

Deze week heb ik aan de leden van de gemeenschappelijke

medezeggenschapsraad (GMR) de keuze voor het om-en-om rooster
nog eens toegelicht. De GMR is met mij van mening dat we binnen De
Hoeksche School in principe volgens het om-en-om rooster blijven
doorwerken tot aan de zomervakantie. In principe, omdat beslissingen
van het kabinet deze aanpak weer kunnen doorkruisen.
Zo bestaat immers de kans dat de lestijden worden verruimd of juist
worden verminderd. Alles zal afhangen van de ontwikkeling van het
aantal Covid-besmettingen in ons land.

Zo kijk ik nu al weer uit naar de persconferentie van het kabinet op 20 mei a.s. Dan zullen we
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vernemen of de scholen voor voortgezet onderwijs vanaf 2 juni a.s. weer deels open mogen. Het

spreekt voor zich dat wij ons inmiddels al voorbereiden op een eventuele heropening van het Actief
College en het Hoeksch Lyceum, maar dat wij hierover pas na 20 mei kunnen communiceren.

Een compliment wil ik tot slot ook maken aan u, de ouders. Zo heb ik vernomen dat het halen en
brengen van de kinderen heel gedisciplineerd verloopt en dat daarbij de 1, 5 meter goed in acht
wordt genomen. Moge dit zo blijven? Het is in het belang van ons aller gezondheid.

Met vriendelijke groet,

U. van Meeren,

voorzitter college van bestuur
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