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Enschede, 30 juni 2020 

 

Betreft: situatie na de zomervakantie 

 

 

Beste leerling en ouder(s)/verzorger(s), 

 

Het kabinet heeft besloten dat de scholen in het voortgezet onderwijs vanaf woensdag 1 juli  

volledig open mogen en geen anderhalve meter afstand meer tussen de leerlingen hoeven 

te handhaven. De anderhalve meter blijft wel gelden voor de afstand tussen onze leerlingen 

en onze medewerkers en onze medewerkers onderling. 

 

Dat is goed nieuws en we zijn blij met deze stap. Het is erg fijn dat we na de zomervakantie 

samen met al onze leerlingen het nieuwe schooljaar kunnen starten. Vooral voor de 

brugklassers en nieuwe leerlingen in andere leerjaren is het belangrijk om elkaar straks te 

kunnen ontmoeten. Maar ook voor de ‘ervaren’ Bonhoeffer leerlingen zal het fijn zijn om de 

héle klas weer te zien. 

 

In de nieuwe situatie zijn er nog wel diverse beperkingen: leerlingen en medewerkers uit 

risicogroepen of met gezondheidsklachten die kunnen wijzen op Corona, moeten 

thuisblijven. Zoals vroeger wordt het nog zeker niet. De veiligheid en gezondheid van onze 

leerlingen en medewerkers blijven vooropstaan. 

 

We realiseren ons terdege dat de benodigde anderhalve meter tussen leerlingen en 

medewerkers (en medewerkers onderling) in de praktijk een enorme uitdaging betekent. 

Niet alle lokalen en faciliteiten zijn volledig beschikbaar. We onderzoeken de mogelijkheden 

die we hebben.   

 

Daarnaast willen we ook de goede dingen van de schoolsluiting van dit voorjaar behouden. 

We hebben gemerkt en van onze leerlingen en ouders gehoord dat er ook positieve kanten 

zitten aan digitaal onderwijs, zoals meer rust en dat je als leerling meer je eigen tempo en 

route kunt bepalen. Ook het gemiddeld intensievere contact tussen mentor en ouders is een 

positief bijverschijnsel. Passend bij de verschillende locaties willen we sommige zaken 

behouden. Daarbij blijft gelden dat fysiek onderwijs op school enorm belangrijk is, want 

alleen onderwijs op afstand is niet wenselijk. 

 

De komende tijd gaan we aan de slag met de praktische consequenties van de volledige 

openstelling van onze school. Zodat we na de zomervakantie weer zo goed mogelijk 

kunnen overgaan tot het verzorgen van fysiek onderwijs. Voor elke Bonhoeffer locatie kan 

de exacte invulling verschillen. In ieder geval is duidelijk dat evenementen en excursies 

voor de rest van 2020 zijn afgelast. 

 

Via de eigen locatie ontvangen leerlingen na woensdag 12 augustus meer informatie en 

worden ook de (start)roosters bekend gemaakt. We hopen op een ‘gewoon’ schooljaar, 
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maar zijn ook voorbereid op eventuele nieuwe Corona-maatregelen. We houden leerlingen 

en ouders uiteraard op de hoogte van verdere ontwikkelingen. 

 

Voor nu wensen we iedereen een goede zomervakantie. Of je nu thuisblijft, weggaat in 

eigen land of verder; graag zien we onze leerlingen en collega’s op 17 augustus weer 

uitgerust, gezond en met goede zin op school.  

 
Met vriendelijke groet, 

 
Jan van Schilt en Genio Ruesen 
centrale directie 


