
 

Apeldoorn, 30 oktober 2020 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s),  
 
Hierbij ontvangt u een korte nieuwsbrief over Corona. We zullen u tweewekelijks op de hoogte 
houden van de laatste ontwikkelingen. 
 
Gelukkig kunnen we nog steeds fysiek lesgeven. En we hopen van harte dat we dit kunnen blijven 
doen. We merken dat leerlingen, ouders en personeel zich zorgen maken over een mogelijke 
lockdown. Niemand wil terug naar de situatie van voor de vakantie. Met u hopen we van harte dat 
we niet allemaal online hoeven. Niettemin ontwikkelen we achter de schermen diverse scenario’s, 
zodat de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd blijft. 
 
Alle buitenschoolse activiteiten -stages, excursies, projecten in de stad- hebben we geannuleerd. In 
ieder geval tot 1 februari richten we ons uitsluitend op de lessen. Met pijn in het hart, want het is 
een verschraling van ons onderwijs. Dit moeilijke besluit hebben we genomen in gezamenlijkheid 
met de andere VO-scholen in Apeldoorn. 
 
We begrijpen heel goed dat u en uw kind zich zorgen maken over eventuele achterstanden. Het 
goede nieuws is dat de KSG een behoorlijke subsidie heeft ontvangen om deze weg te werken. We 
zullen het geld gebruiken voor bijlessen, studiebegeleiding op school en sociaal-emotionele 
ondersteuning. Momenteel brengen de leraren en mentoren in kaart waar extra hulp gewenst is. Ik 
ben ervan overtuigd dat we voldoende tijd en middelen hebben om leerlingen goed te 
ondersteunen. Daarnaast is de achterstand bij de meeste leerlingen goed te overzien. Ik hoop dat ik 
uw zorg op dit punt heb kunnen wegnemen. 
 
Veiligheid en gezondheid zijn leidend. We zijn blij dat de leerlingen mondmaskers dragen en afstand 
houden tot de leraren. Dat gaat nog steeds niet helemaal vanzelf, maar het is wel vanzelfsprekend. 
Deze week hebben we looproutes aangebracht, zodat we opstoppingen voorkomen en personeel 
zich met een veiliger gevoel door de school kan bewegen. Ook hier vragen we de medewerking van 
iedereen. 
We hebben ook oog voor de mentale gezondheid en realiseren ons terdege dat het voor kinderen 
een spannende tijd is. We hebben mentoren gevraagd hier aandacht aan te besteden. Ons 
ondersteuningsteam zal hierbij helpen. 
 
Mocht er sprake zijn van een besmetting, dan vragen we u direct contact op te nemen met de 
school. U kunt bellen met de heer Gerritse: 06-52432746. Hoe goed bedoeld ook, een bericht in de 
klassenapp zorgt voor vaak onnodige onrust. U kunt erop vertrouwen dat wij, in overleg met de GGD, 
snel handelen en hierover communiceren. Actuele informatie kunt u altijd op de site vinden. Mocht 
er actie geboden zijn, dan nemen we via de mail contact op met de ouders van de betreffende 
klas(sen). 
 
Ten slotte willen we iedereen bedanken voor de mails met bemoedigende woorden en kritische 
noten. We wensen u een goede gezondheid en sterkte in deze spannende tijden. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Wouter Abrahamse 
rector 

 


