Middelbaar onderwijs voor ZML

Aleyda van Raephorstlaan 243
3054 CR Rotterdam
tel: 010-2185919
web: www.rotterdamcollege.nl

Aan:
Ouders en verzorgers van de leerlingen van het Rotterdamcollege
Rotterdam, 23 april 2020.
Beste ouders/verzorgers.
U heeft ongetwijfeld vernomen dat het SO op 11 mei weer leerlingen gaat ontvangen.
Het gaat alleen om leerlingen in de basisschoolleeftijd, dus t/m 12 jaar.
We hebben de afgelopen dagen veel overleg gehad over de maatregelen om dit veilig te kunnen
doen.
Voor het Rotterdamcollege geldt: De leerlingen kunnen in ieder geval tot 1 juni NIET naar school.
We zullen daarom als school de komende weken hetzelfde doen als de afgelopen weken: contact via
Parro, via de mail, telefoon, beeldbellen enz. Ook zullen we voor de leerlingen die daar behoefte aan
hebben enveloppen maken met thuiswerk. Vanaf 11 mei sturen we dit alleen nog per post. De regel
is dat ouders en chauffeurs na 11 mei het gebouw niet in mogen.
De leerkrachten zijn beschikbaar voor vragen en opmerkingen, doe dat vooral via parro.
Het ziet er naar uit dat het Rotterdamcollege na 1 juni ook open zal gaan maar in aangepaste vorm.
Dit roept heel veel vragen op, zowel bij team, ouders als bestuur. Hierover is nog geen duidelijkheid.
De richtlijnen van het RIVM zullen worden gevolgd.
Als school hebben we met het team al gesprekken waarin we nadenken over veel zaken.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan:
-

Hoe ga je om met gym?
Wat doe je met praktijkvakken?
Kunnen de leerlingen wel in de taxi?
Hoe gaan we om met LOL-stages en individuele stages?

De centrale vraag is dus: als we gaan starten hoe kunnen we dit veilig doen voor zowel leerlingen als
personeel.
We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de hygiëne op orde is, en we een veilige lesomgeving
kunnen organiseren.
We vragen nu van u alvast om met uw zoon/dochter de vastgestelde hygiëne-maatregelen te
trainen: vaak handen wassen, elkaar niet aanraken, afstand houden, niesen in de elleboog. Denk ook
aan het hygiënisch toiletgebruik.
We gaan u als we meer weten natuurlijk direct informeren. Duidelijk is wel al dat net als bij het SO zal
gelden: bij klachten rond verkoudheid of als er in het gezin iemand ziek is, dan kan de leerling niet
naar school. Indien de school start op 1 juni dan zal de juniweek vervallen en komen de leerlingen
gewoon naar school.
Mocht u vragen hebben voor de directie, stel ze dan via de mail. (mattheus@zmlk.nl)
Met vriendelijke groet,
Luuk van Troost, lvantroost@zmlk.nl
Geert-Jan Reinalda, mattheus@zmlk.nl

