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Datum:  14 mei 2020 
Kenmerk: 088 GRL 
 
 
Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s),  
 
Eindelijk lijkt het weer zover! Naar verwachting kunnen we elkaar na 1 juni weer op school 
ontmoeten. 
De definitieve beslissing hierover wordt op 20 mei aanstaande genomen. Dan zal het kabinet 
ook de voorwaarden voor heropening van de school bekend maken. 
 
Op dit moment zijn wij druk bezig met de voorbereidingen van de herstart van activiteiten op 
de locatie. Die activiteiten zijn afhankelijk van een aantal voorwaarden zoals: 

• De school heeft maar twee beschikbare ingangen; hoe kunnen we die optimaal 
gebruiken als we anderhalve meter afstand moeten houden? 

• Hoe houden we de anderhalve meter goed in stand in gangen en lokalen? 

• Hoeveel leerlingen kunnen er tegelijk in de school en in een lokaal zijn? 

• Wie behoren er (van de collega’s en van de leerlingen) tot de risicogroepen en 
kunnen niet op school komen? 

 
Op al deze en andere vragen proberen we passende antwoorden te vinden. 
 
Duidelijk is al wel dat wij niet alle leerlingen tegelijk op school kunnen ontvangen. Naar 
verwachting kan van elke klas maar 1/3 van de leerlingen tegelijk op school zijn. Het zijn dus 
maar kleine groepen die telkens na elkaar op school mogen komen. 
 
Wij hanteren drie belangrijke doelen voor de periode op school. Elke oplossing moet daar bij 
passen: 

• Zorgdragen voor een goede en onderbouwde advisering aan het einde van het 
schooljaar die met leerlingen en ouders is besproken. 
 

• Zorgdragen dat elke leerling beschikt over een betrouwbaar overgangsdocument met 
daarin:  

o Een niveau-advies per vak, waarbij ook de laatste periode van afstandsleren 
is meegenomen. Daarbij zijn de volgende dingen belangrijk:  

▪ De cijfers zoals deze tot 16 maart behaald zijn en in Somtoday staan. 
▪ De aanwezigheid tijdens instructiemomenten bij het afstandsonderwijs. 
▪ Of de leerling actief aanwezig is geweest bij de online lessen. 
▪ Of de leerling de opdrachten en toetsen in de periode van het 

afstandsleren (voldoende) heeft afgerond. 
▪ Of de leerling de planners heeft afgemaakt. 
▪ Het beeld dat het docententeam door bovenstaande van de 

studievaardigheden en mogelijkheden van de leerling heeft gekregen. 
Het door de school uitgebrachte advies is niet vrijblijvend. Het is weloverwogen en 
onderbouwd. Wanneer een leerling en/of de ouders het niet eens zijn met het 
gegeven advies, volgt een driegesprek tussen ouders, kind en school om de 
definitieve plek voor volgend jaar te bepalen. 

 

• Leerlingen voor wie dat nodig is, een plek bieden om op school te werken. 
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De komende tijd gebruiken wij om ons verder voor te bereiden en een planning voor het 
onderwijs in de laatste weken (op school en thuis) te maken. Dit is nog steeds afhankelijk 
van het definitieve besluit van het kabinet. Daarom zullen wij u pas daarna, op maandag 25 
mei, meer informatie geven over de invulling van de laatste periode. 
 
Eén activiteit in de laatste periode willen wij wel nu alvast (en voor de leerlingen opnieuw) 
onder de aandacht brengen: Als bijlage sturen wij een flyer mee voor de AppREN2020, die 
alle leerlingen via teams, ook van hun docent LO hebben ontvangen.  
Dit jaar kon de IJsselloop niet doorgaan. Daar doet Het Stormink altijd met veel leerlingen 
aan mee. Nu is er een leuk alternatief gevonden. In deze tijd is het extra fijn voor uw kind om 
een prestatie voor zichzelf neer te zetten, om trots op te zijn. Dat geeft energie. Wij hopen op 
veel aanmeldingen, voor het welzijn van onze leerlingen. Het idee, iedereen loopt in een 
bepaalde periode een 5 km op eigen tempo, om daarna heel trots op zijn of haar prestatie te 
kunnen zijn. Zie de flyer en moedig uw kind aan!  
 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
De schoolleiding



 

 

 

NEEM DE RICHTLIJNEN VAN HET RIVM IN ACHT TIJDENS  DE APPREN 2020 
  

  

  

  

    
  
  

Hardloop challenge Het Stormink!     
  

Wij willen met zoveel mogelijk leerlingen aan dit virt uele  
hardloopevenement mee doen.   In de periode van  
Hemelvaartsdag (21 mei 2020) tot en met tweede  
Pinksterdag (1 juni 2020) kunnen de lopers meelopen met  
de AppRENdorp.     
  

De inschrijving gaat via je doc ent LO (via een pb in teams of via de mail), zodat  
je zelf niet voor de kosten hoeft op te draaien. Wij gaan als school meedoen  
met de 5000 meter, dezelfde afstand die veel leerlingen zouden gaan lopen  
tijdens de IJsselloop als afsluiting van het project i Run2BFit.  Inschrijven kan  
t/m 15 mei.  We hebben nodig: naam, geboortedatum en plaats.   Meedoen is  
belangrijker dan winnen, maar het kan leuk zijn om sneller te zijn dan je  

gym)docent ( 😉   
  

Iedereen loopt voor zich:   

1.   Je zet de app aan als je start met lopen   

2.   Automatisch registreert deze app je gelopen afstand en tijd   

3.   Je mag maar 1 keer lopen op 1 inschrijving   

4.   Je kunt niet op pauze drukken, de app registreert dit ook   

5.   De route die je loopt is een rondje, waarbij je 1 of meerdere rondes  
loopt. je mag ook halverwe ge de afstand omdraaien en hetzelfde stuk  
terug lopen. Een recht stuk is dus niet toegestaan.   

Wat nog meer?   

Leg de plek vast waar je de afstand hebt gelopen op camera en deel dit met ons  
via Instagram met #irun2bfitstormink en/of #coronagymles_2020. Heb  je een  
irun2BFit - T - shirt? Trek deze dan aan: - )   
  

Meer informatie volgt na inschrijving en als     je nog vragen hebt team of mail  
jouw docent LO   

De AppREN 2020!   


