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Geachte ouders/verzorgers, 

 
Tijdens de laatste persconferentie over corona is duidelijk geworden dat er vanaf 25 februari veel 
maatregelen losgelaten gaan worden. In de praktijk betekent dit voor school: 

 
 Na de voorjaarsvakantie, vanaf maandag 7 maart geldt: 

• Geen verplichte 1,5 meter afstand meer, 
• Geen verplichting meer tot het dragen van een mondkapje bij verplaatsing in het onderwijs. 

In de maatregelen is ook opgenomen dat ouders weer de school in mogen.  

Echter: Op dit moment is het aantal besmettingen in de school nog enorm. Dagelijks zijn er 
collega’s en leerlingen die positief testen. Dit geldt voor het SO en voor het VSO.  

Daarom hebben we besloten om vanaf maandag 7 maart nog GEEN ouders zonder afspraak toe te 
laten in de school. Ons grootste belang is dat het onderwijs door kan gaan. Met nog meer 
besmettingen wordt dat onmogelijk. Als we zien dat het aantal besmettingen terugloopt en het 
verantwoord is dan zullen we natuurlijk zo snel mogelijk de school weer openstellen zodat u ook 
weer welkom bent in de school. 

Kampweek VSO: 

Dagelijks zijn er collega’s die melden dat ze besmet zijn en hetzelfde geldt voor leerlingen. Dit is 
duidelijk zichtbaar in het Rotterdamcollege door het gebruik van zelftesten, maar ook de gang naar 
de GGD voor een PCR-test. 
Er komen dagelijks leerlingen met klachten naar school die positief blijken te testen op corona, het 
is lastig in de hand te houden. 
Ons belang is het laten doorgaan van de lessen, met nog meer besmettingen wordt dit onmogelijk. 
Onze inschatting is dat, vooral na het loslaten van de eerdergenoemde maatregelen, de kampweek 
een risico vormt voor meer besmettingen. Bovendien hebben we een extra kwetsbare doelgroep 
onder de leerlingen waarvoor we weten dat ze een verhoogd risico zullen lopen. 
 
We hebben met het advies van de Medezeggenschapraad, gecombineerd met de stand van zaken 
en onze eigen inschatting van de risico’s het besluit genomen om de kampweek in april NIET door 
te laten gaan. 
  
Er wordt gewerkt aan een alternatief programma waarin activiteiten opgenomen zullen worden die 
we op een verantwoorde manier, corona-proof kunnen uitvoeren. 
 
Als u vragen heeft kunt u natuurlijk altijd contact opnemen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

Luuk van Troost, 
Geert-Jan Reinalda 


