
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Amsterdam, maandag 13 januari 2021 

 
 
Beste leerlingen, beste ouder(s)/verzorger(s), 
  
Dinsdagavond 12 januari was er een nieuwe persconferentie. De verlenging van de huidige lockdown was 
geen nieuws meer. Het herinvoeren van de anderhalve metermaatregel voor leerlingen onderling was dat wel.  
  
Verlenging lockdown inclusief anderhalvemetermaatregel 
De anderhalvemetermaatregel stelt ons voor een nieuwe uitdaging. Eindexamenleerlingen 5havo en 6vwo zijn 
op school voor fysieke lessen. Dat vindt iedereen heel erg prettig en verhoogt de sociale cohesie aanzienlijk. 
Dat is goed en mooi. Tegelijkertijd merken we ook dat de groep eindexamenleerlingen zich nu veel minder 
goed houdt aan de mondkapjesplicht en merken we dat leerlingen met groot plezier dicht bij elkaar kruipen. In 
lokalen wordt gezellig gepauzeerd en ook de B-Hal bruist van de activiteit en gezelligheid. Van 
anderhalvemeter onderlinge afstand houden is geen sprake. En onze leerlingen hebben hier in juni 2020 ook 
nooit mee leren omgaan omdat wij in die tijd niet open konden en niet open waren. Het leeft dus helemaal niet 
onder onze leerlingen. Nu wordt van ons verlangd de maatregel wel in te voeren. Dat klinkt eenvoudig en dat 
is het niet. De invoering van de anderhalvemetermaatregel stelt ons voor een nieuwe uitdaging. Of voor een 
nieuw probleem. Het is maar hoe je er naar kijkt. Hoe gaan we dit op school organiseren, wat kunnen we wel 
en wat kan niet? Vanuit de VO-raad hebben scholen de ruimte gekregen om even na te denken. Ik citeer: “ 
De afstandsregel voor leerlingen gaat zo snel mogelijk in, maar het is logisch en redelijk dat dit enige 
voorbereiding vergt. Het is vooral van belang de organisatie van de school zorgvuldig aan te passen en dat af 
te stemmen met de MR en andere betrokkenen in de school.”  
  
Dat hebben we vandaag gedaan. We hebben vandaag op verschillende manieren en met verschillende 
groepen overleg gehad en ideeën en meningen opgehaald en geïnventariseerd. We hebben een grote groep 
collega’s bereikt en ook de PMR betrokken. Ook op directieniveau is overleg geweest binnen en buiten onze 
stichting en ook met ons College van Bestuur. Morgen bespreken we alles en nemen we als schoolleiding een 
besluit hoe we om zullen gaan met de anderhalvemetermaatregel en wat dat betekent voor het organiseren 
van fysiek onderwijs aan onze eindexamenleerlingen. Zoals we het nu doen kan het niet blijven. Het is een 
behoorlijke spagaat waar we in geplaatst zijn. Bij docenten merken we overigens een enorme drive en 
betrokkenheid om de eindexamenleerlingen te willen blijven zien en ontmoeten op school. Zelfs nu de Britse 
variant zo dominant lijkt te zijn / is en een groter risico met zich mee lijkt te brengen of brengt.  
  
Omdat wij het belangrijk vinden dat u en jullie weten dat we er mee bezig zijn en er volle aandacht voor 
hebben en ook niet hals over kop iets willen besluiten, sturen we nu deze korte update. Morgen of uiterlijk 
vrijdag sturen we een nieuwe update waarin we zullen beschrijven hoe het onderwijs voor 
eindexamenleerlingen er de komende drie weken uit gaat zien. Een ingangsdatum van maandag 18 januari 
ligt dan voor de hand, misschien lukt het al vanaf vrijdag 15 januari. Dat hangt van ons definitief besluit af. Wij 
vragen uw geduld en begrip hiervoor. Ondertussen begrijpen we het volledig als een leerling er nu voor kiest 
niet naar school te komen omdat het risico niet goed te overzien is en wij het organisatorisch nog niet rond 
hebben. Dat geldt ook voor collega’s, maar nogmaals: de drive en betrokkenheid onder docenten is nog 
steeds heel groot en dat vind ik grote klasse.  
  
Veiligheid en gezondheid 
De veiligheid en gezondheid staat voorop. Better safe than sorry! Onderhoud contact met je mentor en 
vakdocenten zodat zij op de hoogte zijn van wat er bij jou speelt en welke afwegingen je maakt. Ziekmelden 
of afwezig melden gaat op de gebruikelijke wijze via  absenties@gerritvdveen.nl.  
En natuurlijk blijf je thuis bij klachten en verschijnselen.   
  
Voor nu hoop ik jullie voldoende geïnformeerd te hebben. Spoedig meer.  We houden contact! 
  
Met een hartelijke groet, mede namens teamleider onderbouw Reineke Hesselt van Dinter en teamleider 
bovenbouw Manon van der Garde, 
 
Jan-Willem Dienske  
Rector 
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