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Beste leerlingen, ouders/verzorgers, 

Premier Rutte heeft op de persconferentie van 24 juni een groot aantal versoepelingen medegedeeld 

van de Corona-maatregelen. 

Een aantal mededelingen hebben invloed op onze school: 

• Per 1 juli hoeven leerlingen onderling geen 1,5 meter afstand te houden.  

• Tussen personeel en leerlingen en personeel onderling blijft 1,5 meter afstand van kracht. 

• Grote groepen mogen weer samenkomen met inachtneming van 1,5 meter afstand. 

• Hygiënemaatregelen blijven gehandhaafd. 

• Het Voortgezet Onderwijs gaat na de zomervakantie weer volledig open. 

Wij zijn blij dat we in augustus weer alle leerlingen kunnen verwelkomen in de volledige klas. Hier 

hebben we lang naar uitgekeken. 

Wat dit concreet betekent per 1 juli willen we graag op een rij zetten: 

- Tot de zomervakantie blijven de leerlingen volgens het huidige rooster met halve groepen 

komen.  

- Op 24 augustus vinden de startgesprekken plaats op school. 

U ontvangt hiervoor van de leerkracht een uitnodiging.  

Kom s.v.p. op tijd maar ook niet al te vroeg. Dit om het houden van afstand binnen de school 

mogelijk te maken. 

Bij binnenkomst s.v.p. de handen desinfecteren en meteen naar de middenruimte van de 

unit van uw kind gaan. We zullen deze ruimte zo inrichten dat u op afstand van anderen kunt 

wachten indien nodig.  

In het klaslokaal houden we 1,5 meter afstand en/of plaatsen we een kuchscherm. 

- Dinsdag 25 augustus starten de lessen met de hele groep.  

Binnen de school zullen de meeste lessen weer gewoon kunnen plaatsvinden.  

Een mogelijk knelpunt kan wel zijn dat de afstand tussen personeel en leerlingen nog 1,5 

meter moet zijn. We zullen hier zo veel mogelijk op organiseren maar dit zal niet in alle 

situaties haalbaar zijn. 

- Het doorgaan van de stages is afhankelijk van de stageplaats. Sommige bedrijven en 

organisaties laten stagiaires toe, anderen nog niet. Onze stagecoördinatoren houden contact 

hier over met de bedrijven. De leerkracht van uw kind houdt u op de hoogte van de 

stagemogelijkheden. 

- Bij binnenkomst van leerlingen, personeel en afgesproken bezoek moeten de handen 

worden gereinigd. De extra schoonmaakafspraken en hygiënemaatregelen gaan door.  

- Bezoek binnen de school van ouders en externen is weer mogelijk maar alleen op afspraak. 

Dit om ervoor te zorgen dat we altijd voldoende ruimte kunnen organiseren om 1,5 meter 

afstand tussen volwassenen te houden.    

Op deze manier proberen we het risico op besmettingen zo veel mogelijk te voorkomen en willen we 

het onderwijs weer zo goed mogelijk opstarten.  

 

Namens team IMPULS 

Gert-Jan Wismans, schoolleider 


