
 

 

 
 

Nijmegen, 15 januari 2021 

 

 

Beste ouders/verzorgers, leerlingen van de examenklassen, leerlingen met extra leerondersteuning en leerlingen van MC2, 

 

We blijven nog wel even in de rollercoaster van het Coronatijdperk. Wat is het jammer dat we nu weer aanpassingen moeten 

doen.  

Gisterochtend heb ik een webinar gehad met de VO-raad om op de bedoeling en uitwerking van de 1,5 meter afstand voor de 

examenleerlingen en andere leerlingen die onder de uitzonderingen vallen voort te borduren. Dit besluit is genomen door de 

grote zorg en onrust in de samenleving die er nu is rond de Britse variant. Paul Rosenmöller benadrukte dat het echt over de 

komende 3 weken gaat. 

Inmiddels wordt er met man en macht wetenschappelijk onderzoek gedaan of het daadwerkelijk noodzakelijk is. Waar we hoop 

uit kunnen putten is dat er nadrukkelijk wordt gezocht naar oplossingen die het mogelijk maken om in de nabije toekomst weer 

alle leerlingen naar school te laten komen. De oplossingen die worden uitgewerkt zijn onder andere die van het afnemen van 

sneltesten onder leerlingen en het eerder vaccineren van medewerkers die  in het primaire proces werken. 

 

Aanstaande maandag start de nieuwe situatie waarin alle examenleerlingen en leerlingen met een extra 

ondersteuningsbehoefte nog steeds naar school komen. De kernteams zullen daar per locatie nader over berichten, zodat je 

precies weet hoe we het gaan doen en wat er van je verwacht wordt. 

 

Lieve leerlingen en ouders/verzorgers, alle medewerkers van onze school doen er alles aan om jullie op school te laten komen. 

Met name de docenten en de conciërges, maar ook de mensen van de receptie en de leerlingenadministratie ontmoeten jullie 

daarbij ook frequent fysiek. Zij maken veel voor jullie mogelijk en we zijn heel blij dat dat ook kan. 

 

Bij deze doe ik dan ook een dringend beroep op jullie allemaal om de 1,5 meter afstand ten opzichte van elkaar ook na te leven.  

Herinner elkaar eraan wanneer dat soms vergeten wordt. Draag je mondkapje wanneer je je door het gebouw beweegt.  

Om fysiek onderwijs te continueren is dit echt noodzakelijk. De mensen die dit mogelijk maken zullen dit als enorme support 

ervaren. Maria Montessori had ”het verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en jezelf” als een van de belangrijke onderliggende 

waarden van haar onderwijs gekozen. Juist in deze tijd kunnen we dat allemaal laten zien.  

 

Doe het en help elkaar! Samen maken we het mogelijk dat we ook daadwerkelijk de komende weken open blijven. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Berni Drop 

Rector/bestuurder 

 

 


