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Aan alle leerlingen en
ouders/verzorgers van Praktijkschool
De Poort

Den Haag, 20 mei 2020

Aan de ouders/verzorgers van al onze leerlingen,
Gisteravond vertelde Mark Rutte in een persconferentie dat de voortgezet onderwijs scholen
weer open mogen.
Dit vinden wij uiteraard heel fijn voor de leerlingen, voor u en natuurlijk voor ons als team.
Wij willen u bedanken voor uw inzet de afgelopen twee maanden.
Het valt niet mee om naast uw eigen werk, uw kind te begeleiden bij het thuisonderwijs. Vanaf
dinsdag 2 juni nemen wij het stokje weer van u over.
Het weer naar school gaan, moet wel gebeuren volgens de richtlijnen van de RIVM.
Voor onze school betekent dit dat de leerlingen van de klassen 1 t/m 4 in maximaal halve
groepen naar school kunnen komen. De leerlingen van klas 5 komen, net als in de afgelopen
weken, alleen nog op individuele afspraak naar school.
De stages voor de klassen 4 en 5 zullen indien mogelijk worden hervat.
Volgende week zullen alle leerlingen van klas 1 t/m 4 in groepjes van 4 worden uitgenodigd bij
hun mentor. Zij ontvangen dan hun nieuwe rooster en nemen samen met hun mentor de
regels en afspraken door, hier is een PowerPoint voor gemaakt. Deze PowerPoint ontvangt u
van de mentor nadat de leerlingen op school zijn geweest, zodat u weet wat er met uw
zoon/dochter is besproken.
Het Corona virus is nog niet voorbij en daarom nemen wij de volgende maatregelen in acht:
 Leerlingen komen in halve groepen naar school.
 Leerlingen komen via een aangewezen ingang naar binnen.
 Leerlingen hebben pauze met de leerlingen uit hun eigen leerjaar.
 Op een dag hebben de leerlingen 2 keer 10 minuten pauze.
 Niemand mag van het plein af.
 We houden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand.
 We wassen de handen bij binnenkomst, na de pauze en na toiletbezoek.
 We maken de werkplekken en materialen meerdere keren per dag schoon.
 Leerlingen komen met de fiets of lopend naar school of worden door hun
ouders/verzorgers gehaald en gebracht.
Wij zullen er dus alles aan doen om het voor een ieder veilig te houden op school.
De afgelopen weken is gebleken dat sommige leerlingen niet of nauwelijks hebben gewerkt
aan de aangeboden lesstof. De mentoren zullen bekijken welk werk nog ingehaald moet
worden, dit gebeurt na lestijd. Wij zullen u informeren als dit om uw kind gaat.
Wij hebben er heel veel zin in om weer live met de leerlingen aan de slag te gaan!
Met vriendelijke groet,
D. van Maanen
Directeur

