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- Ten eerste willen we jou en je ouders bedanken voor alle inzet die jullie 
hebben laten zien. Het zal niet altijd meegevallen zijn om te werken met 
It’s Learning. We merken, dat jullie er langzamerhand aan gewend zijn. 
Complimenten voor jou en je ouders!! 

 
- Het zal ook niet altijd meegevallen zijn, om je schoolkameraden en je 

leerkrachten een tijd niet te zien. Maar er is nieuws…….. 
 
- Zoals je wel gehoord zal hebben, mag het Voortgezet Onderwijs weer 

starten na 1 juni onder voorwaarden van het RIVM. Dit betekent: werken 
met een hygiëne protocol, de 1,5 m afstand bewaren, halve klassen, een 
aangepast rooster van maximaal 3 lesuren per dag en het gebouw erop 
inrichten. 

 
- De school is alleen toegankelijk voor de leerlingen en het personeel; dat 

betekent, dat je ouders helaas niet in de school mogen komen. 
 

- De meivakantie is voor iedereen, dus: even geen contact opnemen met de 
leraren. 

 
- Na de meivakantie gaan we samen met de oudergeleding van de MR ons 

plan bespreken hoe we weer gaan starten. Hierna komt dat plan op onze 
site. Houd die dus in de gaten! 

 
- Tot 2 juni zijn we niet open, maar werken we op de manier zoals we nu ook 

doen. 
 

- We starten in de week van 1 juni met een coachingsgesprek. Je krijgt 
hiervoor van je mentor een uitnodiging. Ook krijg je dan een nieuw 
rooster, dat niet meer in Presentis zal staan. Presentis werkt dan even 
niet mee zoals we gewend zijn. 

 
- Alle groepsactiviteiten (zeilkamp, klassenuitjes, enz) kunnen helaas niet 

door gaan. 
 

- We zullen extra aandacht geven aan  de branche opleidingen en de stages. 
 

- De IVIO examens stellen we uit, omdat we je niet optimaal hebben 
kunnen voorbereiden. 

 
- Ben je schoolverlater, dan zullen we ons uiterste best doen om jou een 

leuk afscheid te geven. Misschien wel in het volgend school jaar. 
 

- Het zal nog wel even lastig blijven voor ons allemaal, maar door goed 
samen te werken komen we verder. 

 
- Namens het team: goede vakantie en vergeet niet te genieten! 
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