
 

 

 

 

 

Aan de ouder(s), verzorger(s) van de leerlingen  
van sc Delfland. 

 

Delft, 2 juni 2021 

Betreft; Heropening school 

 

Geachte ouders/verzorgers, 

Vorige week heb ik u geïnformeerd over de plannen van de minister om de scholen te heropenen 
met ingang van 7 juni.  

De heropening van de scholen heeft in het hele land veel losgemaakt. Ook binnen de sc Delfland is 
dit het geval. Het volledig heropenen van de scholen kan vanuit sociaal en onderwijskundig opzicht 
heel fijn zijn voor leerlingen, maar tegelijkertijd brengt het risico’s met zich mee. Risico’s voor de 
gezondheid van personeel en leerlingen en de kans op meer lesuitval. Daarnaast zorgt een 
‘ingrijpende’ verandering van het lesrooster voor onrust.    

Bij heropening van de sc Delfland zijn er een aantal uitgangspunten: 

- Alle leerlingen gaan elke dag minstens een dagdeel naar school. 
- Het huidige rooster van de 1e en 2e klassen blijft zoveel mogelijk hetzelfde; dus een mix van 

fysiek- en online onderwijs blijft. Zo mogelijk wordt er een praktijkvak aan het rooster 
toegevoegd.  

- De 3e klassen gaan van 23 t/m 29 juni beginnen aan de 1e toetsweek van het schoolexamen 
en volgen (bijna) het volledige lesprogramma op school.   

- Pauzes worden zoveel mogelijk voorkomen. Als er onverhoopt toch pauze is, dan wordt deze 
zoveel mogelijk buiten doorgebracht.  

- Het streven is om niet meer dan de helft van de klassen in de onderbouw tegelijkertijd op de 
unit aanwezig te hebben.  
 

Het rooster is vanaf donderdag 3 juni zichtbaar in Magister. 

De sc Delfland had bij het sluiten van de scholen al de keuze gemaakt om de klassen niet op te delen. 
De leerlingen hebben dus al die tijd het contact met elkaar als klas behouden. Met de uitbreiding van 
het lesrooster denken wij dat de veiligheid van de leerlingen en het personeel te waarborgen is en 
dat er een goed leerprogramma aangeboden wordt tot het einde van het schooljaar. 
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Als laatste wil ik nogmaals het belang van zelftesten onder de aandacht brengen. U bent over de 
verspreiding apart geïnformeerd, maar het belang van uw medewerking is groot. We willen dat 
iedereen gezond blijft; alle leerlingen en alle docenten. Ook willen we voorkomen dat de school 
weer moet sluiten. Preventief testen speelt hierbij een belangrijke rol.  

Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Dhr. I. Jonkman 
locatiedirecteur. 

 

 


