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Deventer, 26 juni 2020 
  
 
Beste leerling, ouders(s)/verzorger(s), 
 
 
Hierbij ontvangt u van ons het laatste bericht van dit schooljaar. In deze brief informatie over de 
laatste schoolweek en de start van het nieuwe schooljaar. 
 
Afronding schooljaar 
De bevorderingsvergaderingen liggen achter ons en u heeft inmiddels de definitieve 
plaatsingsadviezen ontvangen. Ondertussen zijn de mentoren het schooljaar aan het afsluiten met 
de klassen en zijn de geplande sportdagen nog in volle gang. 
Iedere mentor sluit het jaar op zijn eigen manier af, rekening houdend met de beperkende richtlijnen 
van het RIVM, vaak buiten de school.  
Zo komt aan dit bijzonder jaar in de komende week een einde, voor iedere klas op een ander 
moment. 
 
Onderwijs volgend schooljaar 
We zijn op school ook druk met de voorbereidingen van het volgende schooljaar. Nieuwe klassen 
moeten worden samengesteld en aan de goede docenten en mentoren worden gekoppeld. Het 
bericht dat we deze week hebben ontvangen tijdens de persconferentie geeft lucht. Zoals het nu lijkt 
kunnen we het jaar starten met een rooster dat lijkt op een ‘gewoon’ rooster voor leerlingen, al is het 
nog wel zo dat de 1.5 afstand tussen leerlingen en docenten beperkend zal zijn. Deze beperking 
zorgt ervoor dat we het eenrichtingsverkeer in de school bijvoorbeeld nog aan zullen moeten 
houden bij de start van het volgende schooljaar en ook dat we de pauzes van leerlingen meer 
zullen gaan spreiden, zodat we als volwassenen ook in staat zijn om tijdens de pauzes toezicht te 
houden.  
Toch blijft ook de noodzaak om een plan achter de hand te hebben, mochten we te maken krijgen 
met een zogenaamde tweede golf in het najaar. Met het oog daar op zijn we ook aan het nadenken 
over een alternatief rooster waarbij we zoveel mogelijk leerlingen fysiek in school zullen kunnen 
ontvangen, met behoud van zoveel mogelijk lestijd.  
Voor nu hopen we vooral dat we volgend jaar op een enigszins normale manier weer van start 
kunnen gaan.  
 
Planning eerste weken. 
Vanaf dinsdag 18 augustus start het schooljaar weer voor de leerlingen. De roosters en de klassen 
worden in de week ervoor gepubliceerd en gedeeld.  
 
Maar eerst wensen wij iedereen natuurlijk vooral een hele fijne vakantie! We hopen iedereen na de 
vakantie weer uitgerust en in goede gezondheid te ontmoeten.  
 
 
Met vriendelijk groeten, 
 
De schoolleiding 


