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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van/en de leerlingen 
 
 
Datum:   5 november 2021 
Kenmerk: 212200127/GDE 
Betreft:  update corona richtlijnen en uitrol NPO 
 
 
 
Beste ouder(s) / verzorger(s), beste leerling, 
 
Hoe gaat het nu op school? 
Tja, want hoe gaat het nu op school? Op zich goed: we merken dat de leerlingen het fijn vinden om 
weer naar school te mogen en om elkaar te ontmoeten, met de coronabesmettingen valt het tot nu 
toe heel erg mee, docenten vinden het prettig om weer ‘live’ voor de groep te staan en de sfeer is 
over het algemeen goed en toch:……  
 
We merken dat een deel van de leerlingen het na 1,5 jaar corona lastig vindt om de draad van het 
schoolse leven weer op te pakken. Dat is natuurlijk verklaarbaar en begrijpelijk. Een deel van de 
leerlingen vindt het lastig om de discipline ten aanzien van het schoolwerk en het naleven van de 
schoolse afspraken weer op te brengen. Afspraken die we nu eenmaal hebben en die toch ook echt 
belangrijk zijn voor een goed en prettig leer- en leefklimaat. Vorige week hebben we het hier met het 
team over gehad tijdens een plenaire bijeenkomst en we hebben besloten om met elkaar een aantal 
basisafspraken in de schijnwerpers te zetten. De leerlingen merken dat natuurlijk en vragen soms 
naar het waarom van de afspraken en waarom we opeens ‘zo streng’ zijn. Dat zijn we in onze ogen 
niet en alles waar we nu op sturen is pré-corona. De basisafspraken waarop we nu sturen zijn: 

• Wij gaan op een positieve en respectvolle manier met elkaar om; 
• Wij hebben onze spullen in orde en komen voorbereid in de les; 
• Wij respecteren de lestijden; 
• Wij doen onze telefoon in de telefoonbak en onze jas in het kluisje; 
• Wij doen actief mee in de les. 

Het doel van deze afspraken is het bevorderen van een goed en prettig leer- en leefklimaat. Graag 
ook uw aandacht voor deze basisafspraken. Bij voorbaat dank! 
 
Pardonregeling schoolpas 
We merken dat een deel van de leerlingen hun kluisje niet meer in kan, omdat ze hun pas kwijt zijn 
geraakt in het afgelopen jaar. Dat geeft onnodig gedoe. Daarom een pardonregeling: als het pasje 
kwijt is, mail dan uiterlijk volgende week donderdag tot 12.00 uur naar info@schoter.nl . De 
volgende dag, vrijdag dus, kun je dan een nieuwe schoolpas ophalen. Dat kan dan voor deze ene keer 
gratis en zo kan iedereen weer zijn/haar jas in het kluisje doen. 
 
Uitrol NPO 
Het NPO (Nationaal Programma Onderwijs) is een programma om de sociaal-emotionele en/of 
vakinhoudelijke gevolgen van de coronacrisis voor leerlingen op te vangen. Binnen het NPO-
programma biedt Het Schoter diverse vormen van extra ondersteuning aan. Omdat het NPO-
programma vanuit de overheid wordt gefinancierd, levert het programma voor u als 
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ouder(s)/verzorger(s) geen extra kosten op. We hebben geïnventariseerd welke leerlingen op dit 
moment in aanmerking komen voor deze extra ondersteuning. Indien uw dochter/zoon in 
aanmerking komt, en nu is ingedeeld voor extra ondersteuning dan bent u daar over geïnformeerd. 
 
Corona 
Zoals gezegd valt het tot op heden gelukkig mee met het aantal coronameldingen in school. 
Tegelijkertijd zien we dat de regels weer worden aangescherpt. Vooralsnog heeft dit geen gevolgen 
voor het middelbaar onderwijs. Dit kan natuurlijk na de volgende persconferentie anders zijn. Als dat 
zo is, dan berichten we u daarover. 
 
Hartelijke groet en een heel fijn weekend, 
 
Priscilla Ruizeveld de Winter 
Brenda Stam 
Joost van het Kaar 
Kees Beentjes 
Arjan van Waveren 
Mardike de Goede 
 
 

 
 
 
 


