
Aan alle ouders/verzorgers 

Van de leerlingen van klas 1, 2 en 3 

 

Betreft: herstart De Bolster op 2 juni 2020 

 

Groningen, 26 mei 2020 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Volgende week dinsdag is het zo ver: We mogen voorzichtig onze deuren weer openen voor 

de leerlingen. Wat zal het heerlijk zijn, om iedereen weer te zien en samen te zijn. 

Tegelijkertijd zijn we ons er heel erg van bewust, dat alles anders zal zijn. Alle personen in 

en om de school zullen de 1,5 meter maatregel moeten hanteren. Dat zal heel bijzonder 

worden, juist omdat we het zo anders gewend zijn.  

Met behulp van deze brief willen wij u en uw kind zo goed mogelijk voorbereiden op alle 

veranderingen. 

 

De vormgeving van het onderwijs: 

In de afgelopen weken hebben we hard gewerkt aan de vormgeving van ons onderwijs na  

1 juni 2020. Helaas is het binnen de voorschriften van het RIVM onmogelijk, om alle 

leerlingen gelijktijdig op school te ontvangen. Onze lokalen zijn te klein voor hele groepen en 

de ruimte in en om de school is daar ook te krap voor. We werken daarom met halve klassen 

en een beperkt aantal schooldagen per leerling.  

Deze aanpak heeft tot gevolg, dat thuisonderwijs ook in de komende periode een belangrijk 

deel van ons onderwijs blijft vormen. Wat er op school gedaan wordt en wat er thuis moet 

gebeuren, zal de mentor met uw kind bespreken op de eerste lesdag. Mochten er daarna 

vragen bij u zijn, neem dan contact op met de mentor. 

 

Lesdagen, lestijden en lesplekken: 

Om te voorkomen dat er te veel leerlingen op dezelfde plek zijn, zullen de lesdagen op drie 

verschillende momenten starten (9.00 uur, 9.15 uur en 9.30 uur). Vervolgens zijn de 

leerlingen 3 klokuren actief aanwezig op school. Op welke dagen, tijdstippen en plek uw kind 

verwacht wordt, hoort u voor vrijdag 29 mei a.s. van de mentor van uw kind. 

 

De reis naar school:  

De overheid schrijft voor, dat leerlingen die op een afstand van minder dan 8 kilometer van 

de school wonen, met eigen vervoer naar school komen (lopen, fietsen of gebracht worden). 

Zij mogen geen gebruik maken van het openbaar vervoer. Kinderen die verder dan 8 

kilometer van school wonen, mogen alleen als het echt niet anders kan, met het openbaar 

vervoer reizen. Het is nog niet gelukt hier als school goede afspraken over te maken met de 

openbare vervoerders.  

Komt uw kind normaal gesproken met gemeentelijk vervoer, dan willen wij u vragen zelf 

contact op te nemen met uw gemeentelijke vervoerder (taxibedrijf) om te overleggen wat de 

mogelijkheden zijn. De Bolster zet zich in voor een veilige vormgeving van deze vorm van 

vervoer, maar heeft hierop vrijwel geen invloed. 

 

Aankomst op school: 

Zodra uw kind op school aankomt, kan hij/ zij gelijk doorlopen naar het eigen (nog door de 

mentor te noemen) lokaal. De mentor is daar al aanwezig. Het is niet toegestaan op of om 

het terrein van de school te blijven wachten op medeleerlingen. Er zijn personeelsleden 

buiten school aanwezig om uw kind hierin te begeleiden. 

 



De lesdag: 

De leerlingen blijven gedurende 3 klokuren in hetzelfde lokaal, onder begeleiding van hun 

mentor. Aan welke vakken er tijdens de lesdag aandacht wordt besteed, hoort uw kind van 

de mentor. De mentoren hebben hun lesprogramma per leerjaar zo goed mogelijk op elkaar 

afgestemd. Er zal aandacht zijn voor zowel theorie als praktijk. Tevens zal het thuisonderwijs 

tijdens de lesdag zo goed mogelijk ondersteund worden. 

Uiteraard zal er gepauzeerd worden, maar dat gebeurt in de eigen groep. Leerlingen mogen 

gedurende de lesdag het terrein van de school niet verlaten, ook niet voor een boodschap 

(de Albert Heijn heeft zelfs gesteld, dat alle middelbare scholieren uit de omgeving niet 

welkom zijn). Het is dus raadzaam uw kind iets te eten en te drinken mee te geven voor het 

pauzemoment. 

 

Kluisjes niet toegestaan: 

Het RIVM staat ons niet toe de kluisjes door de leerlingen te laten gebruiken. Tijdens de 

eerste lesweek krijgt uw kind van ons een stevige plastic zak om de inhoud van het eigen 

kluisje in te stoppen. De leerling moet deze meenemen naar huis. Mocht tijdens de les 

werkkleding nodig zijn, dan moet de leerling dit dagelijks mee heen en weer nemen van 

thuis. 

 

Corona maatregelen: 

Alle schoolregels zijn bij deze herstart nog steeds van kracht, maar er komen een aantal 

speciale regels bij in verband met het coronavirus. De belangrijkste zijn: 

• Heeft een leerling of één van zijn huisgenoten corona-achtige klachten, dan blijft de 

leerling thuis. De ouders doen hiervan melding op school en houden De Bolster op de 

hoogte van het verdere ziekteverloop (zie regels RIVM). 

• Bij aankomst op school gaat de leerling naar het juiste plein en vervolgens direct naar 

het eigen lokaal, via de aangegeven looproute.  

• In en om school worden de aangegeven looproutes door iedereen aangehouden. 

• Bij binnenkomst in het lokaal desinfecteert de leerling zijn/haar handen. 

• Toiletbezoek mag alleen na overleg met de mentor, ook bij aankomst op school. Het 

toilet moet na gebruik, door de leerling zelf, gedesinfecteerd worden. 

• Jassen worden meegenomen in het lokaal. 

• De mentor is aanwezig in het lokaal en ontvangt de leerling. 

• Alle lesmaterialen, zoals laptops, gereedschap, e.d. worden na gebruik door de 

gebruiker ontsmet (materiaal daartoe is in de klas aanwezig). 

• Gebruikt een leerling medicatie, die op school bewaard wordt, dan belt de mentor 

met de administratie, de medicatie wordt naar het lokaal gebracht.  

• Aan het einde van de lesdag ontsmet de leerling de eigen werkplek.  

 

Mocht u over onze herstart nog vragen hebben, stel die dan gerust aan de mentor van uw 

kind. 

We vertrouwen op een veilige en vooral heel prettige herstart van De Bolster in deze 

bijzondere tijd. 

 

Vriendelijke groet, 

J.C. Kullberg 

directeur 

 


