
 

 
 
 
 
 
Amsterdam, vrijdag 15 mei 2020 
 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 
  
 
In deze Corona update twee belangrijke zaken.  
  
Vervolg lessen in aangepast blokrooster 
Zoals vorige week aangekondigd: met ingang van aanstaande maandag 18 mei gaan wij werken met een 
aangepast blokrooster. In dit aangepaste rooster vervallen de kunstvakken voor de onderbouw, vervalt 
levensbeschouwing voor klas 1, zijn extra lessen voor de kernvakken Nederlands, Engels en Wiskunde en 
Cambridge klas 3 opgenomen en wordt in klas 3 bij biologie en economie een apart programma geboden voor 
leerlingen die achterlopen of juist het vak voor volgend schooljaar hebben gekozen. Scheikunde in klas 4 
krijgt een uur erbij. De lessen Lichamelijke Opvoeding laten we zoveel mogelijk doorgaan. Mentoren hebben 
en houden goed contact met hun leerlingen. In de onderbouw zijn alle leerlingen deze week besproken. De 
uitkomst daarvan is of wordt aan alle leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) teruggekoppeld. In de bovenbouw 
houden we digitale leerlingbesprekingen. We kijken tot en met het einde van het schooljaar goed naar uw 
zoon/dochter en onze leerlingen.  

Het nieuwe blokrooster is te vinden via de gebruikelijke roosterpagina op de website en via deze link: 
https://gerritvdveen.nl/leerlingen/leerlingen-rooster/#1497362214172-82514d1c-ebe09775-1a0b deze week 
hebben we onze leerlingen via een digitale leerlingbespreking besproken 

Vervolg vanaf 2 juni 2020  
De overheid heeft aangekondigd dat vanaf 2 juni de middelbare scholen waarschijnlijk weer open mogen 
gaan. Wij hebben in de update vorige week aangegeven hoe wij dat wilden vormgeven. Helaas moet ik jullie 
hier melden dat ons gebouw in schooljaar 2019-20 niet meer open zal gaan. Dit heftige besluit is deze week 
genomen, gisteren met de medewerkers gedeeld en nu met jullie. Ik leg uit waarom dit besluit genomen is.  
 
Er worden de komende maanden diverse werkzaamheden uitgevoerd om ons gebouw een opknapbeurt te 
geven. Deze werkzaamheden zijn nodig omdat we serieus last hebben van een muizenplaag én omdat het 
hoogste tijd is andere werkzaamheden uit te voeren. Het gebouw is in slechte staat en dat is doodzonde. De 
stilte in de school door corona heeft de afgelopen periode de muizen ruim baan gegeven. Dit vereist een 
grootscheepse aanpak die reeds gestart is. De bergingen in de kelder, de zolder, de ICT-werk- en 
opbergplek, de keuken in de personeelskamer, het Licht en Geluidhok, de conciërgeloge, de tuin, de keuken 
in de kantine/aula en het podium in de aula zijn al behoorlijk stevig aangepakt. Voor elke werkruimte, berging 
en voor elk lokaal is een lijst van uit te voeren werkzaamheden gemaakt. Ook daar moet veel gebeuren om de 
school schoon en veilig te krijgen. De in gang gezette en nog uit te voeren werkzaamheden kunnen de 
komende tijd niet onderbroken worden door medewerkers/leerlingen/onderwijsactiviteiten en zijn niet te 
combineren met het inrichten van een ‘anderhalve meter school’.   
  
Het is een ingrijpend besluit om ons gebouw niet meer open te laten gaan voor onderwijs dit schooljaar. Wij 
begrijpen dat dit bericht voor leerlingen heel teleurstellend kan zijn. Alleen om de kluisjes leeg te maken en 
om boeken in te leveren moeten jullie nog één keer naar het Gerrit komen en daar komt een schema voor. 
Daarna zijn we pas weer vanaf 17 augustus open voor leerlingen. Tegelijkertijd is dit hét moment om door te 
pakken en grijpen we deze tijd en realiteit aan om de school werkelijk schoon te maken en op te knappen. 
Zodat we vanaf 17 augustus 2020 met goede zin een nieuwe start kunnen maken.   
 
De school gaat wél door. De onderwijsactiviteiten voor de maand juni (zoals mentorcontacten, SE weken 
4h/5v, toetsen onderbouw) gaan wij op andere locaties organiseren: de lokalen in de Albrecht 
Dürerstraat,  het gebouw Moreelsestraat 19 van het Sweelinck College, in de gymzalen van 
het Sweelinck College, op het sportterrein van Swift. We zijn nog op zoek naar andere locaties om het 
schooljaar op een goede manier – met inachtneming van de RIVM richtlijnen -  af te ronden met onze 
leerlingen inclusief onze eindexamenleerlingen. Alle tips en ideeën hierin zijn welkom. Misschien heeft u als 
ouder/verzorger ergens een hele mooie grote ruimte beschikbaar die we – coronaproof - kunnen 
gebruiken. Dat zou ons zeer kunnen helpen. Laat het ons weten als u iets weet of beschikbaar heeft.  
We zullen de komende weken duidelijk communiceren hoe en waar alles georganiseerd gaat worden en hoe 
we het schooljaar afronden. Houd de mail dus in de gaten.  
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We zijn ons bewust van de impact van dit alles. Schooljaar 2019-20 was door corona al bijzonder en het 
wordt nu nóg meer bijzonder. Het is bij elkaar een grote uitdaging het hoofd koel te houden, zaken zo goed 
mogelijk te blijven organiseren en het doet een groot beroep op de creativiteit, flexibiliteit en het 
doorzettingsvermogen van een ieder. Niets is zoals het was. En ondanks alle tegenslag heb ik er alle 
vertrouwen in dat we dit samen met elkaar aankunnen en goed kunnen oplossen. En dan zien we uit naar een 
fijn en opgeknapt gebouw en een nieuw schooljaar. En daar gaan we voor!  
 
Mochten er naar aanleiding van deze update nog vragen zijn, neem dan in eerste instantie contact op met 
de mentor.   
  
Hou vol, blijf kalm, maak plezier en blijf gezond. We houden contact!  
  
  
Met hartelijke groet,   
  
Jan-Willem Dienske   
Rector 
 
 


