
 

 
Hengelo, 26 mei 2021 

Betreft: volledige openstelling scholen  

 
Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerling, 
 
Afgelopen zaterdag kwam het nieuws naar buiten dat het kabinet heeft besloten dat de scholen 
vanaf 31 mei weer helemaal open kunnen en vanaf 7 juni zelfs weer helemaal open moeten zijn.  
 
Dat de schoolopening voor leerlingen goed is, is denk ik voor iedereen wel duidelijk. Al maanden 
komen vanuit diverse scholen signalen dat het niet heel goed gaat met een aantal leerlingen en dat 
een schoolopening een belangrijke stap is om verdere problemen te voorkomen. Dat een deel van de 
onderwijsmedewerkers, ouders en leerlingen moeite heeft met een schoolopening is ook niet 
vreemd en begrijpelijk. Het is nog onbekend wat de schoolopening voor gevolgen gaat hebben voor 
het aantal besmettingen, zeker nu nog lang niet iedereen is gevaccineerd. Daarnaast vraagt het 
opnieuw weer alles van onze flexibiliteit. Roosters, afspraken, routine; alles gaat helaas weer op de 
schop. 
 
Binnen de OSG is afgesproken dat de afspraken worden nagekomen, maar dat iedere vestiging wel 
zelf vorm kan geven aan de inrichting van de schoolopening. 
 
Op grond van de berichtgeving is er een plan geschreven dat met de medezeggenschapsraad is 
besproken. Enkele toevoegingen en opmerkingen van de VMR zijn verwerkt in het plan.  
 
Opening MCT: 
• 40 of 60 minuten 

De rest van het jaar blijven we werken met de huidige roostertijden; veertig minuten voor de les 
en vijf minuten wisselpauze. In een dag van zes lessen is dus er maar één pauze. Hierdoor 
kunnen reeds gemaakte afspraken in de middag blijven staan en beperken we (waar we kunnen) 
het aantal pauzes. 

• Vast lokaal voor leerlingen of voor docenten 
o Klas 1 t/m 3 hebben vaste lokalen 
o Klas 4H/4V/5V lopen, in verband met clustering, wisselen steeds van lokaal. 

We proberen hiermee de loopbewegingen en drukte op de gangen zoveel mogelijk te beperken.  
• Pauze  

o Klas 1 en 2 brengen de pauze door in de aula 
o Klas 3 houdt pauze aan de parkkant van het gebouw 
o Klas 4 en 5 pauzeren op en rondom de bovenverdieping van de fietsenstalling 

We willen de gangen en lokalen leeg hebben tijdens de pauze.  
• Besmetting 

Als er een besmetting is in een klas, wordt de hele klas naar huis gestuurd. De leerlingen uit deze 
klas blijven de eerste vijf (school)dagen thuis. Mentor, vakdocenten, ouders en leerlingen 
worden uiteraard geïnformeerd. De lessen worden online gegeven. 



 

• Zelftests 
Vorige week zijn er twaalfduizend zelftests geleverd op school. Iedere leerling krijgt deze of 
volgende week een tasje mee naar huis met daarin acht van deze tests, met het verzoek zich 
tweemaal per week te testen. We verwachten dat medewerkers hetzelfde doen. 
 
https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/Poster-zelftesten-vo.pdf 

 
(Als iedereen zich tweemaal per week test is de kans op besmetting op school kleiner dan nu het 
geval is. We hopen dan ook dat een groot deel van onze leerlingen en medewerkers mee wil 
werken en op deze manier bijdraagt aan een veilige omgeving op onze school.) 

• Mondkapjes 
Mondkapjes blijven verplicht buiten de lokalen. 

• 1,5 meter 
De 1,5 meter afstand tussen medewerkers en leerlingen en medewerkers onderling blijft 
gehandhaafd.  

• Tentamenweek 4H/4V/5V 
De tentamenweek van 4H/4V/5V die start op dinsdag 8 juni en duurt tot en met 15 juni wordt 
gehouden in de sporthal. Gedurende deze dagen zullen uitsluitend de leerlingen uit leerjaar 1, 2 
en 3 in onze leslokalen de lessen volgen. 

• Andere maatregelen 
o Ventilatie blijft heel belangrijk. De ramen en deuren blijven zoveel mogelijk (deels) open.  
o In ieder lokaal staan de bekende flesjes met desinfectiegel. Het is de bedoeling dat 

iedereen de handen desinfecteert bij het betreden van het lokaal. 
o Bij iedere les hoort op voorhand een ZOOM-link in Magister, zodat leerlingen die thuis 

zitten de les kunnen volgen. In Magister zal weer worden aangegeven voor welke 
leerlingen dit geldt. 

o Het zorglokaal is vanaf woensdag 2 juni gesloten. 
o De in de middag geplande toetsen voor klas 1, 2 en 3 worden vanaf 2 juni ook weer in 

hele klassen afgenomen. Wijzigingen staan in het rooster. 
 
We openen de school op woensdag 2 juni. We kiezen ervoor om niet direct op maandag 31 mei al 
open te gaan omdat dit de laatste dag van het eerste tijdvak van het centrale eindexamen bij ons op 
school is. Na het afronden van tijdvak 1 betekent dit dat we het overgrote deel van onze 400 
eindexamenkandidaten ook niet meer fysiek op school terugzien tijdens de lesmomenten. 
 
De ontwikkelingen zullen we in de gaten houden en waar nodig aanvullende maatregelen treffen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jan Harmsen, Gökhan Iyigünler, Marieke Klein Gunnewiek en Jan Schmitz 


