
 
 

Spijkenisse, 27 mei 2021 

  

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Ongetwijfeld heeft u in het nieuws vernomen dat het kabinet heeft aangegeven dat de scholen 

binnenkort weer volledig open kunnen. Door het loslaten van de anderhalve meterafspraak tussen 

leerlingen, ontstaat er in scholen weer meer ruimte om leerlingen in de scholen les te geven. 

 

Uiteraard zijn we blij met deze mogelijkheid om de leerlingen aan het einde van dit turbulente 

schooljaar weer vaker in de school te ontmoeten en zoveel mogelijk lessen fysiek te kunnen geven.  

 

Wanneer gaat de school open? 

De Pentascholen zijn zich op dit moment aan het voorbereiden op verdere openstelling in de laatste 

weken van het schooljaar.  

Bij het verder openen van de scholen staat de veiligheid van leerlingen en collega’s voor ons 

voorop. Dit betekent dat er m.b.t. openstelling voor elke school andere afwegingen gemaakt 

kunnen worden die bijvoorbeeld te maken hebben met het schoolgebouw en het aantal leerlingen. 

Scholen bepalen m.b.t. verdere openstelling zelf hun tempo en de organisatievorm.  

U kunt er vanuit gaan dat elke school zal proberen alle leerlingen zoveel mogelijk in de scholen les 

te geven. Specifieke informatie over de school van uw zoon/dochter ontvangt u z.s.m. van de 

directie van de school. 

 

Testen 

Een belangrijke voorwaarde die gesteld is aan het volledig openen van de scholen is het tweemaal 

per week afnemen van zelftesten door leerlingen en collega’s.  

Alle leerlingen en collega’s zijn in de gelegenheid om twee keer per week een zelftest thuis af te 

nemen. Deze testen worden door de school uitgedeeld / ter beschikking gesteld. 

Het testen vindt niet in onze scholen plaats en kunnen wij niet verplichten. Eveneens zijn wij niet 

gemachtigd om testresultaten op te vragen bij ouders en leerlingen. 

Het is voor ons daarmee onduidelijk of we aan de gestelde voorwaarde zullen kunnen voldoen. 

 

Maatregelen 

Een aantal maatregelen blijven ook de laatste weken van het schooljaar van kracht: 

- Tussen docenten en leerlingen blijft de anderhalve meter afspraak. 

- Er is een mondkapjesplicht bij verplaatsingen in de school. 

- Bij klachten blijf je thuis en is het advies je te laten testen. 

 

Tot slot; we realiseren ons dat het voor veel leerlingen een lastig schooljaar geweest is. We gunnen 

alle leerlingen van harte een goede afsluiting van dit schooljaar. In de laatste weken van elk 

schooljaar staan vaak ook leuke activiteiten gepland. Scholen doen hun best deze activiteiten 

zoveel mogelijk door te laten gaan. 

 

Ik hoop u met deze brief voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd en verwijs u verder 

naar de informatie die u van de school van uw zoon of dochter zult ontvangen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Jacqueline Bevaart 

Algemeen directeur scholengroep Penta 


