
 

 

 
 

Nijmegen, 26 februari 2021 

 

 

Beste ouders/verzorgers, beste leerlingen, 

 

Een beetje goed nieuws konden we wel gebruiken! En dat goede nieuws kregen we afgelopen dinsdag: we mogen 

gedeeltelijk weer open. 

Elke leerling komt minimaal 1 dag in de week naar school. 

Voor de examenleerlingen en de leerlingen die de opvang gebruiken, blijft het streven maximaal fysiek onderwijs aan te 

bieden. 

De regels die het onderwijs hierbij meekreeg, maakt de organisatie wel uiterst complex. Leerlingen die 1,5 meter afstand 

moeten houden, ook ten opzichte van elkaar. Het is bijna het onmogelijk vragen. 

Gelukkig erkent de sector dat ook. We gaan dit zo goed mogelijk doen. Vooral in de lessen kan dit goed. 

De afgelopen week hebben de besturen van het voortgezet onderwijs Nijmegen met elkaar verkend en uitgewisseld hoe 

we met de nieuwe situatie om zouden gaan en of daar afstemming in mogelijk was. 

De situaties zijn op de scholen echter zo verschillend dat we alleen hebben afgesproken dat elke school binnen de rivm- 

kaders de maximale ruimte gaat zoeken om zoveel mogelijk leerlingen fysiek onderwijs aan te kunnen bieden. 

De overheid heeft de sector de tijd gegeven tot 8 maart om alles te organiseren. Veel scholen is het gelukt om aanstaande 

maandag deze nieuwe vorm van onderwijs al aan te bieden, maar er zijn ook scholen die door specifiek complexe 

omstandigheden nog extra tijd nodig hebben. 

Ook binnen het Montessori College is sprake van maar liefst 4 verschillende situaties, situaties die verband houden met 

locaties en de organisatorische inrichting hiervan.  

 

Voor de komende week betekent dit dat we verschillende startsituaties hebben. 

De Berk (MMvmbo), Agora, 10-15 Agora en Groesbeek zullen aanstaande maandag al starten in de nieuwe situatie. 

Jullie ontvangen vandaag nog een bericht met specifieke details.  

De Beuk (vmbo-t, havo, vwo) start op maandag 8 maart. Voor de examenleerlingen en de leerlingen die gebruik maken van 

de opvang, verandert er volgende week dus nog niets. Komende week ontvangen alle leerlingen van de Beuk van de 

kernteams verdere informatie. 

Gezien de grote hoeveelheid examenleerlingen, waardoor het gebouw de afgelopen weken al behoorlijk bezet was, is het 

voor de situatie in de Beuk nodig dat we met behulp van O24 Events,, een Nijmeegs evenementenbureau, de komende 

week tenten gaan opbouwen die zullen dienen als extra leslokalen. 

 

Omdat in de meeste gebouwen alle ruimte benut zal moeten worden, zullen sportzalen en aula’s ingezet gaan worden als 

lokalen. Gymmen gaan we buiten doen. De velden gaan eerder open hiervoor. Verder betekent dit dat we zoveel mogelijk 

buiten gaan pauzeren. Ook de catering zal in Nijmegen naar buiten verhuizen. 

 

Denk er aan dat je een mondkapje draagt wanneer je je verplaatst! Daarmee zorg je niet alleen voor jezelf, maar vooral 

ook voor de ander. 

Help elkaar door de ander erop te attenderen als hij of zij het mondkapje misschien net even vergeten is.  

 

En nu maar hopen dat het voorjaar zo uitbundig blijft als de afgelopen week. 



 

 

 
 

Lieve leerlingen, ouders en verzorgers, we hopen dat jullie net zo blij zijn als wij dat we in ieder geval weer een beetje 

meer open gaan. We doen niets liever dan school met jullie maken en kijken er naar uit jullie weer in het “eggie” te kunnen 

ontmoeten. 

Het duurt allemaal lang. Veel te lang. Het is af en toe echt zwaar. En we hebben allemaal een soort vooruitgeworpen 

heimwee naar het einde van deze pandemie. Herkennen jullie dit? Dat je soms korte lontjes hebt en ruzies maakt die je 

eigenlijk helemaal niet wil maken? Maar ondertussen doen we ook nog steeds mooie en goede dingen. We helpen de 

kwetsbaren, we zijn maatjes voor degene die alleen is, we passen op elkaar. We leerden dat we ten diepste sociale wezens 

zijn die elkaar nodig hebben. 

Dat geeft hoop en dat doet ertoe. 

We zijn goede mensen, we zijn taai en gul en we geven om elkaar. 

En op een dag, snel al, zullen we tegen elkaar zeggen: het is voorbij. Het was moeilijk, maar we zijn er nog. 

En dat hebben we samen gedaan. 

 

Een mooie opstart aan iedereen toegewenst! 

 

Berni Drop 

Rector/bestuurder Montessori College Nijmegen & Groesbeek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


