
 

’s-Gravenzande, 27 mei 2021        

 

 

Betreft: situatie na 7 juni 

 

Geachte ouder(s), verzorger(s), beste leerlingen, 

 

De minister heeft afgekondigd dat het 1,5 meter afstand houden tussen leerlingen onderling vanaf  

31 mei niet langer nodig is. Aan scholen wordt gevraagd hieraan invulling te geven, waarbij ze niet tot 

het onmogelijk gehouden zijn.  

 

De scholen van ISW hebben overlegd welke gevolgen dit heeft. Een volledige opening van de scholen 

(alle leerlingen in volledige klassen fysiek naar school) kan voor leerlingen in sociaal opzicht heel fijn 

zijn. Maar het brengt tegelijkertijd grote risico’s met zich mee en zou tot meer uitval van contacttijd 

kunnen leiden dan wenselijk is.   

 

Wat zijn onze overwegingen: 

 

 Gedurende de hele coronaperiode strijden de veiligheid van leerlingen, ouders, docenten en 

het onderwijsproces om voorrang. We zijn er als ISW-scholen, pro actief inspelend op elke 

nieuwe wijziging, in geslaagd de balans tussen onderwijs en veiligheid maximaal te bewaren. 

We vrezen dat “in het zicht van de haven” deze balans in gevaar komt.  

 

 Binnen de huidige regeling geven we al vanaf maart 2021 maximaal les. Leerlingen hebben 

niet een enkele dag in de week les op school zoals minimaal voorgeschreven, maar volgen 

hun halve rooster (2,5 dag) fysiek in het lokaal met de docent. De rest van de lessen online. Bij 

een volledige opening zijn er docenten die aangeven uit veiligheidsoverwegingen niet in een 

volledige klas te willen lesgeven. Deze lessen zullen vervolgens allemaal online plaatsvinden. 

De kans op besmettingen in school neemt toe (verwachting OMT). Er zullen, net zoals in 

november/december, klassen en docenten thuis in quarantaine gaan. Ook hier zal dan alleen 

online les gegeven kunnen worden. Per saldo verwachten we dat het aantal op school 

gegeven lessen wel eens niet veel groter zou kunnen zijn dan nu het geval is.  

 

 Het OMT geeft aan dat de extra besmettingen kunnen worden voorkomen door alle leerlingen 

twee keer per week te laten testen. Dit kan niet (sociaal) veilig op school georganiseerd 

worden, nog los van het feit dat hiervoor toestemming van alle ouders nodig is. We gaan 

leerlingen uiteraard vragen thuis te testen, maar de tijd is te kort om iedereen te begeleiden en 

te motiveren om dit trouw tweemaal per week te doen. Hierdoor wordt deze “veiligheidsklep” 

voor nu onbruikbaar.  

 

 Door nu nog volledig open te gaan, creëren we een onrustige periode voor leerlingen en 

medewerkers. Er komt een nieuw rooster, aangepast aan de hierboven geschetste situatie met 

online les waar nodig. De klassen zitten voor het eerst sinds december weer in de oude 

samenstelling bij elkaar. Hier is dan altijd sprake van een gewenningsproces, dat nu 

samengaat met de druk van presteren in de korte tijd die nog rest.  



 

 De periode tot de zomervakantie is kort. Er zijn ISW-scholen waarbij de lessen tot een week 

voor de zomervakantie doorlopen. De toetsen worden daar in de lessen gegeven. Er zijn ook 

locaties waar er vanaf 7 juni slechts een 12 tot 15 tal dagen les volgens rooster is. Daarna start 

de toetsperiode, die gezien het bijzondere jaar, wat meer tijd vergt dan normaal. Een dergelijke 

grote ingreep in de dagelijkse gang van zaken voor een zo beperkte periode is niet verstandig. 

    

 Ook hier vormt het oplopen van het aantal besmettingen een risico voor het kunnen maken 

van de afrondende toetsen door de leerlingen. Als leerlingen tijdens de laatste (toets)weken in 

quarantaine moeten, wordt het wel erg moeilijk het schooljaar cijfermatig goed af te ronden. 

 

Conclusie: 

 

Onze conclusie is dan ook dat de voordelen die een volledige openstelling de leerlingen biedt teniet zal 

worden gedaan door de negatieve effecten voor zowel leerlingen, ouders als docenten. We hebben 

vanaf maart de ruimte voor het geven van lessen op school, binnen de veiligheidsrichtlijnen, maximaal 

opgerekt en benut. We willen deze balans tussen veiligheid en contacttijd voor leerlingen daarom 

graag doorzetten tot de zomervakantie.  

 

Praktisch gezien betekent dit het volgende: 

 

 De scholen van ISW behouden hun huidige rooster en openstelling met halve klassen en 

richten hun eventuele toetsweken ook op 1,5 meter in. 

 

 We vragen leerlingen en medewerkers om twee keer per week thuis een sneltest te doen. 

Deze zijn op school beschikbaar. Dit zal hopelijk iets helpen het al bijzonder lage aantal 

besmettingen nog wat verder terug te dringen. 

 

 We zijn al langer alert op kwetsbare leerlingen en bieden deze een extra plek op school aan. 

Ook in deze laatste weken zal voor leerlingen die dat nodig hebben extra ruimte op school 

worden geboden.  

 

 Het advies van het ministerie voor eindexamenleerlingen is om deze groep zeker nog aan de 

anderhalve maatregel te houden. Het risico van besmetting en daardoor niet afgeronde 

examens is te groot. Door bovenstaande maatregelen is dit advies prima uitvoerbaar. 

  

We hopen op deze wijze dit bijzondere schooljaar tot een goed einde te kunnen brengen met elkaar  

en zijn al volop bezig met het vormgeven van het nieuwe jaar en het inrichten van de extra 

ondersteuning voor de leerlingen die dat nodig hebben.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Directie ISW Sweelincklaan 


