
 

 
 
 
 
 
Amsterdam, vrijdag 29 mei 2020 
 
 
 
  
Geachte ouder(s) en verzorgers, beste leerlingen,  
  
De corona update van vrijdag 29 mei.  
 

• Ons eigen gebouw aan de Gerrit van der Veenstraat ligt behoorlijk overhoop. Op heel veel 
plekken wordt de school stevig aangepakt. Elektriciteit, datakabels, verlichting, 
schilderwerkzaamheden, grote schoonmaak- en opruimacties, ongediertebestrijding, 
loodgieterswerkzaamheden, herinrichten van personeelskamer, stuc- en 
schilderwerkzaamheden, opruimen en herinrichten kelder, ICT ruimten, zolder, 
conciërgeruimte, aanpassing van het podium en de keuken in de aula, opslagplekken. Er 
zijn veel werklieden aan het werk en de school knapt er straks een stuk van op.   

• We blijven digitale lessen verzorgen volgens het blokrooster. Voor sommige vakken is meer 
ruimte ingeruimd. 

• Afgelopen dagen zijn onze lokalen in de Albrecht Dürerstraat én de ruimten in het gebouw 
van het Sweelinck College die wij gaan gebruiken gereed gemaakt. Vanaf aankomende 
week zijn er mentorafspraken in de Albrecht Dürerstraat en SE-toetsen voor 4havo en 5vwo 
in de gymzalen en een aantal lokalen van het Sweelinck College.  En er zijn gymlessen bij 
Swift.  

• Het Sweelinck College zal voor de meesten onbekend zijn. Belangrijkste daar is: gebruik de 
ingang van het Sweelinck College aan de Gabriël Metsustraat (de kant van het 
Museumplein). Vandaar word je verder gewezen. Volg de instructies op en houd je aan de 
richtlijnen van het RIVM die ook in en om het gebouw zichtbaar gemaakt zijn. Zorg dat je 
ruim op tijd aanwezig bent om de nieuwe situatie ook even te leren kennen. Fietsen plaatsen 
in de fietsenrekken aan de Gabriël Metsustraat en niet zomaar ergens neerzetten. Denk aan 
de buren en wees een goede gast. Toiletbezoek op het Sweelinck College is in zeer 
beperkte mate (en eigenlijk niet) mogelijk. Leerlingen mogen niet op en rond de school 
blijven hangen en samenkomen/groepjes vormen. Ga als je klaar bent, direct naar huis.  

• Op onze website zijn de roosters voor de komende weken te vinden: kijk onder 
https://gerritvdveen.nl/RST/RoostersBijzonder.htm  

• Wij gaan er van uit dat leerlingen en ouders samen voor vervoer zorgen. Uit het overleg 
tussen schoolbesturen en gemeente is niet veel nieuws gekomen. Wij denken dat onze 
leerlingen en ouders goed in staat zijn zelf te bekijken hoe naar school te komen. We weten 
ook dat sommige leerlingen écht ver weg wonen. Neem contact op met de mentor en de 
leerjaarcoördinator als er maatwerk nodig is en andere afspraken gemaakt moeten worden. 
Het OV gaat rijden volgens dienstregeling. Een mondkapje is verplicht.  

• We hebben naar aanleiding van een aantal aanbiedingen vanuit ouders onderzocht of wij 
ook op andere plekken in de stad nog onderwijs kunnen verzorgen. Dat gaan we uiteindelijk 
niet doen. Het is logistiek in combinatie met én digitaal onderwijs én het verzorgen van 
gymlessen, mentorafspraken en toetsen niet te combineren. Dank voor het meedenken en 
de aanbiedingen die gedaan zijn.  

• Voor de onderbouw zijn er gymlessen voor halve klassen op het Swiftterrein. De verdeling 
staat onder de bijzondere roosters. Ook daar gelden aparte regels en instructies. Ze zijn 
onderaan deze mail opgenomen.  

• Onze jaarplanning op de website is aangepast: hier de link: https://gerritvdveen.nl/wp-
content/uploads/Leerlingenplanning-19-20.pdf 

• Aankomende week wordt de uitnodiging voor de diploma-uitreikingen verstuurd. Omdat we 
vanaf 1 juli een activiteit met meer dan 30 personen kunnen organiseren, is besloten de 
diploma uitreikingen te verplaatsen van dinsdag 30 juni naar woensdag 1 juli. Op woensdag 
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1 juli zullen we ’s ochtends de diploma’s aan 5 havo en ’s middags de diploma’s aan 6 vwo 
uitreiken. 

• We bemerken een toenemende zorg onder leerlingen en ouders over wat er de komende 
weken allemaal nog moet. Toetsen, verslagen, afrondingen, lesstof, docenten die 
opdrachten blijven geven. Het wordt als veel ervaren. En voor sommigen te veel. Dat leidt tot 
zorgen en soms paniek. Ook over de afronding van het schooljaar en het al dan niet voldoen 
aan de bevorderingsnormen. Het blijft belangrijk dat er contact is tussen leerlingen, ouders, 
docenten en mentoren. Laten we met elkaar de rust bewaken. Wij vertrouwen erop dat de 
leerlingen goed in beeld zijn en dat er straks weloverwogen en beargumenteerde 
beslissingen genomen worden over de voortgang van onze leerlingen. Bij de 
overgangsvergaderingen kijken we opbouwend naar de leerlingen, positief, 
toekomstgericht én realistisch over de inzet en resultaten over het gehele schooljaar. Wij 
vragen ook uw vertrouwen in de school.  

• De schoolleiding organiseert binnenkort een webinar voor ouders. Via het Microsoft Teams 
account van uw zoon/dochter kunt u met de schoolleiding in gesprek. Daarvoor maken we 
een speciaal Team aan. Nadere info en uitnodiging volgt.  
 

Mochten er naar aanleiding van deze update nog vragen zijn, neem dan in eerste instantie contact 
op met de mentor.   
  
Een goed Pinksterweekend gewenst. We houden contact!  

  
 
Met hartelijke groet, 
 
Jan-Willem Dienske 
Rector 
 
 
 
 
 


