
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouder(s) / verzorger(s), 
 

In de persconferentie van 6 mei heeft de overheid een roadmap gepresenteerd hoe we in Nederland 

de coronamaatregelen voorzichtig gaan versoepelen. Aanpassing van de maatregelen gaat vaak 

gepaard met nieuwe vraagstukken. Nog niet alles is uitgewerkt. Hieronder leest u wat we op dit 

moment kunnen zeggen over de betekenis voor onze scholen in het voortgezet onderwijs. 

 

Streven herstart per 2 juni 

Het streven voor de scholen in het voortgezet onderwijs is om per 2 juni te openen voor alle leerlingen. 

Onze scholen hebben de afgelopen tijd al scenario’s voorbereid voor een (gedeeltelijke) opening.  

We zijn blij dat we de leerlingen straks weer kunnen ontvangen op school. We wachten uiteraard eerst 

af of we op 20 mei van de overheid horen dat de VO-scholen definitief open mogen. En we realiseren 

ons dat het naleven van de regels van het RIVM betekent dat er maar kleine groepen leerlingen 

tegelijk in de gebouwen aanwezig kunnen zijn.  

 

Met de volgende aandachtspunten kunnen we het onderwijs op een verantwoorde manier vormgeven: 
 

 Alle leerlingen zijn straks weer welkom op school; 

 Strikte naleving van de RIVM-regels betekent dat er geen onderwijs op reguliere schaal plaats 

kan vinden; 

 Daarom ligt de focus van het fysieke onderwijs op de mentorlessen; 

 Waar nodig blijven we ook schoolexamens/toetsen afnemen in de gebouwen; 

 De lessen op afstand vormen de basis van het onderwijs tot de zomervakantie;  

 Per school wordt op basis van de voorlopige richtlijnen van de VO-raad de verdere 

mogelijkheden (per schoolgebouw) besproken en uitgewerkt.  

Aan de hand van de persconferentie op 20 mei ontvangt u opnieuw bericht van ons. Waar nodig 

ontvangt u daarnaast de komende tijd aanvullende informatie vanuit de school van uw kind(eren). 

 

  

Aan alle ouders van leerlingen van de 

scholen in het voortgezet onderwijs van 

Openbaar Onderwijs Groningen 

11 mei 2020   

Eventuele herstart VO   
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https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/06/vermijd-drukte-houd-15-meter-afstand
https://www.vo-raad.nl/nieuws/voorlopig-protocol-heropenen-vo-scholen-gepubliceerd


 

2/2 

 

Combinatie leren op afstand en ‘echt’ contact 

Het onderwijs op afstand zal in elk geval de komende tijd, maar mogelijk ook voor langere tijd 

onderdeel van het onderwijs blijven. De afgelopen periode betekende een stroomversnelling voor het 

digitale onderwijs, waarmee we de bestaande ervaring enorm hebben uitgebreid. We hebben daarom 

alle vertrouwen in een gedegen combinatie van digitale en fysieke lessen. We erkennen ook de 

behoefte aan ‘echt’ contact met de docenten en met elkaar. Elke school heeft aandacht voor het 

vormgeven van deze belangrijke sociale component van het samen naar school gaan. 

 

Voor alle leerlingen betekent dit voor nu: blijf je inzetten bij het onderwijs op afstand en op 20 mei 

horen we meer over wanneer we elkaar weer op school kunnen zien! 

 

Met vriendelijke groet, mede namens de schoolleiding, 

  

 

Theo Douma 

Voorzitter College van Bestuur          


