Delft, 18 mei 2020

Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,

Een school waarin nauwelijks leerlingen aanwezig zijn, is niet waar we voor gekozen hebben toen we in het
onderwijs aan het werk gingen. We zijn dan ook blij dat we vanaf 2 juni weer voorzichtig mogen starten met het
ontvangen van leerlingen op school. We zijn bezig met het klaarmaken van het gebouw en het maken van een
aangepast lesrooster. Zodra het rooster klaar is zullen we u daarover informeren.
Omdat het coronavirus nog steeds een risico vormt, kunnen we niet starten zoals we dat gewend waren. De
lessen zullen straks verzorgd worden aan groepen van maximaal 12 leerlingen. Dat maakt het mogelijk dat
iedereen een afstand van 1,5 meter tot anderen kan houden. We gaan werken met drie momenten per week dat
leerlingen 4 lessen van een half uur op school volgen. Daarnaast zal nog steeds thuis veel aan schoolopdrachten
gewerkt moeten worden. Om straks over te kunnen naar een volgend leerjaar zal een leerling in ieder geval het
opgegeven schoolwerk op een goede manier gedaan moeten hebben.
Er zijn goede afspraken noodzakelijk over wat er van leerlingen verwacht wordt. Op de website van de school
staat een filmpje van de overheid waarin de belangrijkste regels waaraan leerlingen zich moeten houden, worden
uitgelegd. De belangrijkste regels zijn:
Leerlingen maken geen gebruik van het openbaar vervoer als ze naar school komen.
Iedereen doet zijn best de 1,5 meter afstand tot anderen te bewaren.
De afspraken blijven: Zo veel mogelijk de handen schoonmaken, niezen in de elleboog, papieren
zakdoekjes gebruiken en niet aan het gezicht komen.
Leerlingen blijven voor en na de lessen niet op het schoolplein of in de school wachten.
In de school geldt éénrichtingsverkeer. Leerlingen volgen bij binnenkomst direct de route naar het
lokaal waar ze les krijgen. De lessen worden per groep zo veel mogelijk in hetzelfde lokaal gegeven.
Kluisjes kunnen niet worden gebruikt, de kantine is gesloten. Je neemt je jas mee naar het lokaal. Een
telefoon mag alleen het lokaal in als deze is uitgeschakeld. Je kan je telefoon ook thuis laten!
Tijdens de lessen gaan leerlingen niet door het lokaal lopen.
Het zal niet leuk en soms zelfs lastig zijn om je aan al die regels te houden. Toch is dat echt nodig. Als we er ons
met zijn allen voor inzetten gaat het vast lukken!
Veel ouders hebben zich de afgelopen weken ingezet om onze leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden. Het
personeel van de sc Delfland is daar dankbaar voor. Zonder die hulp was de opgelopen achterstand
waarschijnlijk veel groter geworden. We gaan er van uit dat we met de inzet van ouders, leerlingen en
medewerkers van de sc Delfland het schooljaar tot een goed einde kunnen brengen.

Met vriendelijk groet,

Namens alle medewerkers,

C.L. Barto
directeur

