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Aan de ouders van de leerlingen van 
sc Delfland 

Delft, 26 mei 2021 

Betreft;  heropening school 

 

 

Geachte ouders/verzorgers,   

De regering heeft besloten dat we weer open mogen vanaf 31 mei en dat we open moeten vanaf 
7 juni. Ik informeer u over hoe de sc Delfland dit gaat organiseren.  

Allereerst zijn we blij dat de ontwikkelingen rond de verspreiding van het corona-virus gunstig zijn. 
Ook vinden wij dat het voor de leerlingen het beste is dat de school open kan.  

Toch zijn we ook voorzichtig en zijn er vragen:  

• Hoe zit dat met de gezondheidsrisico’s voor leerlingen en docenten? 
• We zijn kort voor de zomervakantie, de toetsweken en de rapportvergaderingen. Moet nu 

het huidige rooster omgegooid worden? 

Ten eerste de gezondheid. We weten dat heropening alleen verantwoord is als iedereen zichzelf 
regelmatig test; twee keer per week! Als dat niet gebeurt, bevorderen we misschien een nieuwe golf 
van besmettingen. De school regelt het verspreiden van zelftests. Hier wordt u apart over 
geïnformeerd. Ik wil het belang van het gebruik van zelftesten benadrukken. We willen dat iedereen 
gezond blijft; alle leerlingen en alle docenten. Ook willen we voorkomen dat de school weer moet 
sluiten.  

Ten tweede, het lesprogramma. Er komt een nieuw lesrooster. Hierin proberen we zo min mogelijk 
te wijzigen. We hopen dat de school open kan blijven en dat we tot de vakantie dit rooster kunnen 
volgen.   

Wat staat u te wachten? Op maandag 7 juni gaat het lesrooster weer volledig op school gegeven 
worden. Tot dan is er les volgens het huidige roosters. Het nieuwe rooster wordt uiterlijk op 
woensdag 2 juni gepubliceerd in Magister. Wellicht is er voor die tijd nog een dag(deel) nodig om dit 
te organiseren. Mocht dit zo zijn, dan wordt u daar tijdig over geïnformeerd.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Dhr. I. Jonkman 
locatiedirecteur 


