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Coronavirus informatie nr. 14 
 
Julianadorp, 13 mei 2020 
 
Beste ouders, verzorgers, 
 
Vandaag heeft de inspectie gecontroleerd of het Vespucci College er qua hygiëne- en 
afstandsregels klaar voor is om haar deuren te openen. Het goede nieuws is dat wij zijn 
goedgekeurd. Maandag 18 mei kunnen wij inderdaad volgens planning van start gaan met 
de examenleerlingen uit de klassen 4c, 5b en 6a (dus geen leerlingen die een vervoegd 
examen doen). Alle andere leerlingen hebben die dagen nog online les. Op maandag 25 mei 

zijn alle leerlingen weer van harte welkom         

 
Hoewel wij zijn goedgekeurd voor alle klassen, beginnen wij dus gefaseerd. Ik leg u graag uit 
waarom niet direct iedereen tegelijk naar school kan komen. Wij hebben ervoor gekozen de 
eerste drie dagen te starten met de training presentatietechnieken voor 4c, 5b en 6a. De 
examenleerlingen krijgen deze training als voorbereiding op het mondeling examen, dat nu 
nog belangrijker is dan anders. Hun diplomacijfer hangt bij de meeste vakken volledig af van 
deze mondelinge examens. Tijdens de training hebben de leerlingen onze volle aandacht en 
veel rust & ruimte nodig. Normaal gesproken vindt deze training plaats tijdens de werkweek, 
als de school leeg is. Leerlingen moeten tijdens deze training staan, bewegen en lopen. Er 
worden theaterdocenten van Drazans ingezet, die met de leerlingen oefenen om tot een 
overtuigende performance te komen. Hun presentaties worden op camera opgenomen en 
nabesproken. Dat gebeurt één op één. Met de afstandsregels die nu van kracht zijn hebben 
wij nog meer ruimte nodig dan anders. Bovendien vallen de lessen van de docenten die bij 
de training betrokken zijn uit. Door voor de andere klassen de online lessituatie nog even in 
stand te houden, kunnen deze leerlingen gewoon doorwerken aan de opdrachten die de 
betreffende docenten hebben klaargezet en is er op school ruimte genoeg voor de 
presentatietraining.  
 
Als iedereen op 25 mei naar school komt, is de situatie gewijzigd. Schooldagen zien er niet 
meer zo uit als in het pre-corona tijdperk. Leerlingen geven aan vooral voor het 
onderhouden van sociale contacten prijs te stellen op een schoolsetting, maar juist dat 
aspect is aan banden gelegd. Het zijn de nieuwe regels en ik vraag u dan ook met uw 
zoon/dochter de maatregelen door te nemen en deze te ondersteunen, ook hierbij hebben 
wij uw hulp hard nodig. Alle hygiëne- en afstandsmaatregelen staan beschreven in ons 
Hygiëneprotocol. U vindt dit protocol in de bijlage. Daarin is ook een plattegrond 
opgenomen met de looproutes voor éénrichtingverkeer.  
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Een impressie van de regels uit het Hygiëne- en afstandsprotocol: 
 

• Een leerling mag alleen naar school als hij/zij gezond is. 

• Op het schoolterrein respecteert de leerling - uit zichzelf - de twee meter afstand tot 
medeleerlingen en docenten. 

• Eén leerling per keer naar binnen bij de administratie. Daar mogen geen tassen 
worden achtergelaten. 

• Geen toegang tot de kluisjes. Geen toegang tot de nisjes. 

• Iedere klas heeft een eigen stamlokaal. Sommige grote klassen zijn gesplitst. Splitsing 
naar profiel. Docenten wisselen van lokaal, leerlingen blijven zitten. 

• De leerlingen gaan in volgorde, op nummer, naar binnen en nemen plaats bij de tafel 
die correspondeert met hun nummer. 

• De leerling wast zijn/haar handen regelmatig en gebruikt handgel bij binnenkomst 
lokaal. 

• De leerling neemt de eigen tafel zelf na gebruik af met een doekje en spray. 

• Er zijn aparte in- en uitgangen en looproutes. 

• In: via het hek aan de voorkant, langs de handendesinfectie naar het stamlokaal. 

• Uit: via het zijhek aan de St. Michielsweg en door het hek van de parkeerplaats (voor 
B lokalen, via de nooduitgang van het studiehuis). 

• Ouders maken van te voren een afspraak, ook voor de receptie. 
 
Voor de Nederlandse schoolsituatie per 2 juni heeft NOS op 3 een filmpje gemaakt. Het geeft 
een indruk van hoe een school met afstandsregels eruit ziet. Het is natuurlijk niet helemaal 
van toepassing, want de regels zijn hier en daar anders. Als voorbereiding toch goed om 
even te kijken https://www.youtube.com/watch?v=7W0wVfv-IHA  

 

Wilt u uw zoon/dochter herinneren aan de kledingvoorschriften? Het zal even wennen zijn 
na al die weken in luchtige kleding en op slippers. Toch ontvangen wij de leerlingen graag 
gepast gekleed op school.  
 

Vanaf 25 mei zijn er nog drie lesweken. Daarna is de toetsweek. In de oorspronkelijke 
jaarplanning staat dat de toetsweek op woensdag begint. Dat is gewijzigd. De toetsweek 
begint op maandag 15 juni en duurt tot en met vrijdag 19 juni. De rapportuitreiking zal zijn 
op vrijdag 26 juni. U krijgt komende week een aangepaste planning voor de rest van het 
schooljaar, waarop alle bijzonderheden zijn aangegeven.  
 
Mocht u naar aanleiding van de brief of het protocol nog vragen hebben, mailt u mij dan 
gerust. U kunt voor vragen over uw zoon/dochter ook altijd contact opnemen met de 
mentor. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mariëtte Zuijdgeest 
rector 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7W0wVfv-IHA

