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Rotterdam, 26-05-2021 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
 
Naar aanleiding van het kabinetsbesluit om het voortgezet per 7 juni weer verplicht 
volledig te openen wil ik u graag informeren. 
De week van 31 mei gaan wij ons voorbereiden op het volledig openen van het VSO 
en draaien we nog halve klassen volgens het huidige rooster. 
Aangezien 7 juni de week is dat alle leerlingen vrij zijn, gaan we maandag 14 juni 
volledig starten. Dan hebben we nog 5 weken tot aan de zomervakantie en kunnen 
we met elkaar het jaar op een gezellige manier afsluiten. 
 
Deze laatste weken zijn er nog wel een aantal maatregelen van kracht: 
 

- Leerlingen in alle groepen hoeven onderling geen afstand te houden. 
- Er wordt wel afstand gehouden tot het onderwijspersoneel. 
- In de klas worden alle hygiënemaatregelen gehanteerd: handen wassen, 

niesen in de elleboog ed. 
- In algemene ruimtes en de gangen dragen de leerlingen een mond/neuskapje. 
- IEDERE leerling met verkoudheidsklachten blijft thuis.  

Als een leerling een van de klachten heeft: de leerling heeft het benauwd, 
hoest, niest, heeft keelpijn, heeft een loopneus of verhoging dan blijft de 
leerling thuis. Dit geldt voor ALLE leerlingen. Uitzondering hierop blijft, als de 
ouders een doktersverklaring hebben waarin aangegeven wordt dat er sprake 
is van een allergie of chronische problematiek.  

- Indien een gezinslid corona heeft, moet de leerling in quarantaine volgens de 
geldende maatregelen. 

- Als de leerling naar school komt en toch een van de klachten heeft, wordt
hij/zij niet toegelaten tot de klas. De leerling moet dan worden opgehaald. 
De leerling mag weer naar school als de klachten weg zijn en er een zelftest is 
gedaan met een negatieve uitslag. De zelftest wordt door school verstrekt. 

- Op school is een voorraad zelftesten aanwezig die voor iedereen beschikbaar 
zijn. U kunt het groepspersoneel laten weten wanneer u deze wilt hebben. De 
overheid verplicht het om 2 keer per week een zelftest te doen met bij 
zoon/dochter. Dit is voor ons niet te controleren. Wij vertrouwen er echter op 
dat iedereen op een verantwoorde manier met bovenstaande maatregelen zal 
omgaan.  

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen, 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de directie, 
Luuk van Troost 
 


