
 

 
 
Aan de leerlingen van Mencia de Mendoza en hun ouders/verzorgers  
 
 
Betreft: opening schoolgebouw vanaf 2 juni 2020 
 
 
Breda, 22 mei 2020 
 
 
Beste leerling, geachte ouder/verzorger, 
 
Dinsdagavond heeft minister-president Rutte in zijn persconferentie laten weten dat de heropening 
van de scholengebouwen voor voortgezet onderwijs op dinsdag 2 juni volgens plan doorgaat. We 
hoopten hierop; het is fijn om ook de niet-examenleerlingen weer op school te kunnen uitnodigen! 
We zijn al enige tijd bezig met de voorbereiding hiervan. 
 
Online en een beetje op school 
In mijn brief van 28 april maakte ik duidelijk, dat het onderwijs tot aan de zomervakantie voor het 
overgrote deel online zal plaatsvinden. Toen was immers al duidelijk, dat bij heropening van de 
schoolgebouwen nog strenge richtlijnen zouden gelden. Binnen deze richtlijnen, waarvan de 
anderhalve-meter eis de belangrijkste is, kunnen we maar weinig leerlingen tegelijkertijd naar school 
laten komen. 
 
Wat gaan we doen? 
Eerder hebben we al laten weten, dat we bij heropening van het schoolgebouw prioriteit zouden 
geven aan de schoolexamentoetsen die voor de voor-examenklassen gepland waren in toetsweek 3. 
Die toetsen zijn gepland vanaf 5 juni. Het rooster daarvoor is woensdag gepubliceerd. Daarnaast 
starten we met een rooster voor de onderbouwleerlingen. We proberen om alle onderbouwklassen 
één dag in de week naar school te laten komen. Je ontmoet dan je mentor en bent samen, maar 
soms verdeeld over verschillende lokalen, bezig met een aantal praktische vakken. Een rooster 
daarvoor bedenken naast alle online-lessen die gewoon doorgaan, is al een flinke uitdaging. De 
uitvoering in ons schoolgebouw binnen de geldende richtlijnen is dat zeker! We vertrouwen erop, 
dat jullie ook blij zijn dat je weer een paar keer naar school kunt komen en je best doet om met ons 
die richtlijnen te bewaken. 
 
Vanaf 2 juni is er ook de mogelijkheid voor docenten om ‘s middags, na de online-lessen, een 
individuele afspraak te maken op school of om met een kleine groep leerlingen af te spreken. 
Leerlingen moeten hiervoor beschikbaar zijn.  
 
De richtlijnen 

 Iedereen die naar school komt, dient minimaal anderhalve meter afstand tot anderen te 
bewaren. Die eis geldt overal in en rond de school; het begint al bij de fietsenstalling; 

 Gebruik handgel als je de school binnenkomt; ook in de lokalen is handgel aanwezig. 



 Als je gezondheidsklachten hebt als neusverkoudheid, hoesten, grieperigheid en/of koorts, 
kom je niet naar school; 

 Hoest en nies in je elleboog; 

 Was regelmatig je handen; 

 Maak de tafel waar je net aan hebt gewerkt na afloop van de les schoon voor de volgende 
leerling; 

 Wij zorgen ervoor, dat de lokalen regelmatig worden gelucht; 

 Blijf na afloop van de lessen niet op of rond school hangen! 
 
Rooster  
De onlinelessen gaan door volgens het 30 minuten-rooster. Dit (aangepaste) rooster is vanaf 
volgende week te raadplegen in Zermelo en Magister. Ook de roosters voor onderbouwklassen voor 
de activiteiten op school staat in Zermelo en Magister.  
 
Volgende week ontvangen de leerlingen meer informatie over de maatregelen die we op school 
nemen en de verdere afspraken m.b.t. de gang van zaken op school.  
 
Risicogroepen 
Hoor je zelf, of hoort een van jouw gezinsleden tot de zogenaamde ‘risico-groepen’ en vind jij of 
vinden jouw ouders het daarom niet verantwoord dat je naar school komt, meld dat dan bij CLZ. 
 
Openbaar vervoer 
De regering vraagt leerlingen uit het voortgezet onderwijs om zo min mogelijk gebruik te maken van 
openbaar vervoer. Als je echt van openbaar vervoer afhankelijk bent om naar school te komen, meld 
dat dan bij de administratie, met je naam en je klas. Wij nemen dan contact op met de 
vervoersmaatschappij om te bespreken welke mogelijkheden er voor je zijn om toch naar school te 
komen. 
 
De komende weken en daarna  
Op Tweede Pinksterdag, 1 juni, is de school gesloten. Op vrijdag 19 juni is er een studiemiddag. We 
houden er rekening mee dat we ook (een deel van) schooljaar 2020 - 2021 niet Corona-vrij zullen zijn. 
De studiemiddag zetten we in om onze ervaringen op het gebied van digitaal lesgeven met elkaar te 
delen en essentiële elementen te borgen voor de toekomst. De uitkomsten van de studiedag 
benutten we om met de collega’s na te denken over de inrichting van ons onderwijs vanaf augustus 
2020.  
 
Ik vertrouw erop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kan je contact 
opnemen met school. Dat kan het best per e-mail: administratie@mencia.nl. Bellen lukt in verband 
met de beperkte aanwezigheid van personeel niet altijd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
J. Hadders, rector 
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