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Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
 
De zomervakantie is bijna voorbij. Misschien was deze een beetje anders dan 
anders. Toch hoop ik dat u een mooie zomer heeft gehad. Dinsdag begint 
school weer en gaan we weer volledig open. Ook dat zal anders dan anders 
zijn. Verder in deze brief vertel ik u hier meer over. 
 
Start schooljaar 
Alle leerlingen hebben een ansichtkaart ontvangen met daarop de naam van 
de klas. Leerjaar 1 start op dinsdag 1 september en de overige leerjaren op 
woensdag 2 september. Het schema met de tijden, naam van de mentor en 
het lokaal is bijgevoegd.   
 
Introductieweken 
Dit schooljaar is er geen schoolkamp voor leerjaar 1 en zijn er voorlopig geen 
excursies buiten de school. Wel hebben wij een introductieprogramma tot en 
met 11 september waarin de basis voor het schooljaar wordt gelegd. De klas 
krijgt sportlessen, mentorlessen en vooral veel ICT-lessen. Dit is noodzakelijk 
omdat wij voor het eerst allemaal gaan werken met een Chromebook. Er zal 
dus vooral veel uitgelegd moeten worden. Daarnaast is het belangrijk dat de 
mentor een goede band opbouwt met zijn leerlingen. Mochten wij onderwijs 
op afstand moeten geven dan is deze band cruciaal. Ook u als ouder heeft 
belang bij een goede relatie met school vandaar dat in deze periode ook de 
startgesprekken plaatsvinden. U krijgt via de HOY-app een uitnodiging om 
samen met uw zoon/dochter het startgesprek te voeren via Google Meet. Dit 
kan dan mooi op het Chromebook dat uw kind heeft meegenomen naar huis. 
Mocht uw kind onverhoopt in quarantaine moeten dan kan via het 
Chromebook toch onderwijs gevolgd worden.  
 
Boekenpakket 
De uitgever heeft per ongeluk naar een groep leerlingen het boekenpakket 
naar het huisadres gestuurd. Mocht dit bij u het geval zijn dan hoeft dit pakket 
niet de eerste schooldag al mee. De mentor geeft aan wanneer de boeken mee 
naar school genomen moeten worden.  
 
 
Verbouwing 
In de eerste schoolweek wordt de verbouwing opgeleverd. De entree en de 
kantine heeft een metamorfose ondergaan. Ook is er een nieuwe cateraar. Het 
aanbod is veel ruimer dan voorheen, is open tot half twee en voldoet aan de 
Gezonde school eisen. De bijlage is bijgevoegd. Leerlingen mogen niet meer 
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van het schoolplein af en naar Hoogvliet, Domino’s, Subway etc. Ook mogen zij 
niet de wijk in, in onze wijk wonen veel kwetsbare ouderen en wij willen deze 
mensen niet belasten met een groep pubers. Misschien is het in het begin even 
wennen en wij gaan ervan uit dat u ons hierin steunt. Leerlingen kunnen zelf 
kiezen om een lunchpakket mee te nemen of niet.  
 
 
Toetsweken/ studieplanners/planagenda 
Ook hebben wij het schooljaar anders ingericht dan gebruikelijk. Iedere 
periode wordt afgesloten met een toetsweek en alleen in deze weken worden 
er toetsen afgenomen. Dit om te voorkomen dat leerlingen overspoelt worden 
met veel leerwerk zonder dat er afstemming was tussen de vakken. Ook zullen 
de leerlingen studieplanners ontvangen van de docent zodat zij weten waar zij 
per periode naartoe moeten werken. Alle leerlingen van leerjaar 1,2 en 3 
ontvangen van hun mentor een planagenda en gaan leren hoe zij hiermee 
moeten werken. Deze planagenda is gebaseerd op de bouwstenen van 
Metacognitie, wij willen onze leerlingen naast het vakonderwijs ook het Leren 
Leren bijbrengen.  
 
 
Quarantaine na vakantie 
Komt u terug van vakantie in een land waarvoor het dringende advies van 10 
dagen thuisquarantaine geldt? Dan mogen u en uw zoon of dochter 10 dagen 
niet op school of op het schoolplein komen. School zal voor leerlingen die, 
vanwege het dringende thuisquarantaine advies, direct na de zomervakantie 
niet naar school kunnen geen verzuimmelding maken. De mentor zal samen 
met u en uw zoon/dochter overleggen over hoe het onderwijs deze dagen 
invulling kan krijgen. 
 
Afstand houden 
Op school hoeven leerlingen geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Ook 
niet als ze 18 jaar of ouder zijn. Leerlingen en 
onderwijs(ondersteunend)personeel houden nog wel 1,5 meter afstand.  
 
Ventilatie in school 
De afgelopen weken is er veel gesproken over de rol van ventilatie van 
gebouwen bij het verspreiden van het coronavirus. Uit adviezen van het RIVM 
blijkt echter dat er op dit moment geen reden is om voor de ventilatie in 
gebouwen af te wijken van de huidige eisen waar scholen aan moeten 
voldoen. Wij hebben gecontroleerd of ons gebouw voldoet aan deze eisen. 
Daarnaast zullen we tijdens lessen en leswisselingen lokalen zoveel mogelijk 
ventileren/spuien door ramen/deuren (tegen elkaar) open te zetten.  
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Wel of geen mondkapjes in school 
De richtlijnen van het RIVM volgend, geldt voor zowel leerlingen als 
medewerkers in school geen verplichting voor het gebruik van mondkapjes. 
Leerlingen en medewerkers mogen er wel zelf voor kiezen om een mondkapje 
te dragen. Bijvoorbeeld als zij het voor hun eigen gemoedstoestand prettig 
vinden dit wel te doen. 
 
Samen houden we corona onder controle 
Alleen samen houden we de verspreiding van het virus onder controle. 
Daarom gelden ook bij de start van dit nieuwe schooljaar de volgende 
basisregels: 

• We wassen vaak onze handen met water en zeep. 

• We hoesten en niesen aan de binnenkant van onze elleboog 

• Na school gaan we direct naar huis. 

• Volwassenen houden 1,5 meter afstand., net als docenten en 
leerlingen. 

• Heb je milde klachten? Laat je testen en blijf thuis tot de uitslag van de 
test bekend is.  

 
Verspreid door het gebouw hangen de posters Regels in onze school en Regels 
in het klaslokaal om leerlingen én docenten aan deze en andere regels te 
herinneren. 
 
 
Wij kijken uit naar een mooi nieuw schooljaar! 
 
 
  
 
Met vriendelijke groet 
 
 
Mw. N.C. van Duijn 
Directeur 
Stanislascollege Beweeg-vmbo/mavo 

https://www.vo-raad.nl/system/downloads/attachments/000/001/017/original/Poster_regels_in_de_school_NL_19082020.pdf?1597906511
https://www.vo-raad.nl/system/downloads/attachments/000/001/019/original/Posters_regels_in_het_klaslokaal_NL_19082020.pdf?1597906717
https://www.vo-raad.nl/system/downloads/attachments/000/001/019/original/Posters_regels_in_het_klaslokaal_NL_19082020.pdf?1597906717

