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Rotterdam, 30-04-2021  

Beste ouders/verzorgers,  

Vandaag start de meivakantie en we willen u graag even bijpraten over de stand van 
zaken op het Rotterdamcollege. 

Sinds de heropening hebben we ervoor gekozen om de landelijke richtlijnen te 
volgen en halve groepen te draaien, dit betekent dat de leerlingen allemaal minimaal 
2 dagen fysiek op school zijn geweest, waar nodig en mogelijk hebben we dit voor 
enkele leerlingen uitgebreid. 

Tijdens deze schooldagen is het rooster zoveel mogelijk gevolgd en konden de 
richtlijnen goed worden gehanteerd. De leerlingen hebben zich prima gehouden aan 
alle maatregelen, mede hierdoor en het feit dat er vooral met kleine groepjes werd 
gewerkt heeft ertoe bijgedragen dat het aantal besmettingen zowel onder het 
personeel als de leerlingen tot een minimum beperkt is gebleven denken wij. We 
hebben maar 2 keer een groepje in quarantaine hoeven te plaatsen. 

Helaas konden door de maatregelen niet alle LOL (leren op locatie) activiteiten een 
doorgang vinden, dit hebben we geprobeerd op te lossen door een aantal activiteiten 
in school aan te bieden maar dit is natuurlijk lang niet zo toereikend, hopelijk kunnen 
we snel weer naar onze vaste adressen. 

Tijdens de lockdown had het thuisonderwijs een prima vorm gekregen, wat opviel 
was dat na de heropening er veel minder interesse was op dit gebied. Dit is nu veel 
meer “maatwerk” geworden, we bekijken per leerling in overleg met ouders of er 
extra werk nodig is. 

Vooruitkijkend naar de periode richting zomervakantie moeten we de 
persconferenties even afwachten. Als in de vakantie wordt besloten dat het VO weer 
volledig open gaat verwachten we iedereen natuurlijk weer met open armen op 17 
mei, dat zou natuurlijk geweldig zijn! Zo niet dan continueren we het programma 
zoals het nu wordt gedraaid en als daar aanpassingen worden gedaan informeren 
we u onmiddellijk. Er wordt al gewerkt aan een alternatief voor de jaarafsluiting en 
het rode loper moment waar we afscheid nemen van de schoolverlaters. 
Vanzelfsprekend gaan we dit allemaal in gepaste stijl doen. 

Wij begrijpen goed dat het voor veel ouders een hele moeilijke periode is en als we 
hier iets in kunnen betekenen willen we graag meedenken. Voor vragen, 
opmerkingen en suggesties kunt u altijd contact opnemen met ondergetekende, 

Met vriendelijke groet, 
Namens de directie,  

Luuk van Troost 


