
 

 
 
 
 
 
Amsterdam, vrijdag 3 juli 2020 
 
 

 
Beste leerlingen, beste ouder(s)/verzorger(s),  
 
Het eind van dit schooljaar is in zicht. Een fijn vooruitzicht na een bijzonder jaar. Want dat was het! Wie had 
kunnen vermoeden dat schooljaar 2019-20 vanaf 16 maart zo’n wending zou nemen? Misschien is voor velen 
dit schooljaar het schooljaar van niet geworden. Niet meer naar school, niet kunnen sporten, niet chillen met 
je vrienden, niet toewerken naar de laatste lesdag, niet naar school voor je rapport. Het is allemaal anders 
gegaan. En toch is er heel veel wel gedaan en gebeurd. Er is in mum van tijd een omslag naar online lessen 
gemaakt, leerlingen zijn zeer snel wél ingelogd in de digitale leeromgeving, toetsen, herkansingen en 
herexamens zijn afgenomen en gemaakt, er is maatwerk geleverd, we hebben leren omgaan met 
verrassingen en onduidelijkheden, een ouderavond via een webinar bleek een mooie ontmoeting op te 
leveren, we hebben hele mooie diploma-uitreikingen kunnen beleven en zo zijn er heel veel meer 
voorbeelden te noemen. Er is door veel leerlingen, ouders en medewerkers heel hard gewerkt en veel inzet 
en doorzettingsvermogen getoond en dat verdient grote complimenten. Chapeau!  
 
Dit is de laatste corona updatemail van dit schooljaar. Er zijn er heel wat verstuurd. Ik wil jullie allemaal 
bedanken voor de reacties, het meedenken, de kritische noot, de hart onder de riem mailtjes en wat dies 
meer zij. Hopelijk zijn er in schooljaar 2020-21 niet zoveel updatemails nodig.  
 
Inmiddels trekt de mist enigszins op en kunnen we iets verder kijken. We hebben zicht op de start van een 
nieuw schooljaar. Vanaf 10 augustus hebben we ons eigen schoolgebouw weer terug en kunnen we de 
school herinrichten en gereed maken voor de komst van alle medewerkers en leerlingen vanaf 17 augustus. 
En dat is absoluut een moment om naar uit te kijken. De werkzaamheden liggen op schema. Alle lokalen zijn 
geschilderd, de aula is aangepakt, de verlichting is veranderd en duurzaam gemaakt, de kelder is uitgemest, 
opgeruimd en opnieuw ingericht, de personeelskamer en de keuken/kantine in de aula zijn nieuw ingericht, de 
tuin is bijgewerkt, de elektriciteit is aangepakt en aangepast en er zijn nog allerlei onzichtbare 
werkzaamheden verricht in het bestrijden van ongedierte. De school is er klaar voor weer te gaan draaien en 
wij zijn dat straks ook weer. Hoera! Aankomende dinsdag zal er nog een aparte mail gestuurd worden met 
alvast enige informatie over het programma van de eerste schoolweek.  
 
En vooruitblikkend op die start van het schooljaar, hier alvast een aantal mededelingen. 
 
Ten eerste willen we dat elke leerling beschikt over een laptop met camera en microfoon en deze laptop ook 
mee naar school neemt als daarom gevraagd wordt. Als Coronatijd ons iets geleerd heeft, is het wel dat het 
gebruik van digitale middelen zeer helpend is geweest en dat werken in een digitale omgeving ons de 
afgelopen periode heeft geholpen contact te houden en bij een mogelijk nieuwe uitbraak zomaar weer de 
realiteit kan zijn. Daarom willen we dat elke leerling beschikt over een goed werkende laptop en die bij zich 
kan hebben. Daarmee kunnen we ook mogelijke ziekmeldingen van medewerkers beter opvangen en 
leerlingen aan de slag houden voor school. Een iPad is niet toegestaan. Wat de technische eisen aan de 
laptop betreft het volgende: Een harde eis is Windows 8.1 / Mac OS X 10.11 of hoger,  2GB RAM en 3 GB 
harddisk ruimte. En als advies geven we mee: Windows 10, 8 GB RAM, SSD (type harde schijf) en een 
Chrome webbrowser. We zullen in de eerste weken van het schooljaar met elkaar bekijken en bepalen hoe 
we de laptops in willen gaan zetten en hoe zij een middel kunnen zijn om het leren te stimuleren. We zullen 
geen volkomen digitale school worden maar willen de meerwaarde kunnen ontdekken en benutten.  
 
Ten tweede informeren wij jullie dat we met ingang van schooljaar 2020-21 gebruik blijven maken van lokalen 
van het Sweelinck College aan de Moreelsestraat 19. Ook hier hebben wij de afgelopen tijd ervaring in 
opgedaan. We hebben in ons eigen schoolgebouw structureel ruimtegebrek. Daardoor is het gebouw 
afgelopen jaren té intensief gebruikt en té snel achteruit gegaan. Met als dieptepunt de muizenplaag en 
sluiting van de school. Daarbij: corona vraagt ook enige ruimte en flexibiliteit in de inzet van ons gebouw. 
Leerlingen hoeven weliswaar geen anderhalve meter onderling in acht te nemen, medewerkers moeten dat 
wel. En we hebben dus wat schuif-ruimte nodig. Zoals het er nu naar uitziet zullen we vooral lessen van derde 
klassen in het gebouw aan de Moreelsestraat 19 inplannen en we zullen roostertechnisch ook bekijken wat 
daar nog meer geroosterd kan worden. Voor de roostermaker ligt er een schone uitdaging dit goed in de 
roosters te verwerken en het aantal pendel-momenten te beperken. Dit zal aan het begin van het schooljaar 
duidelijker zijn.  
 



 

Ten derde alvast een aankondiging over nieuwe omgangsafspraken in en om ons gebouw. We willen niet 
nogmaals geconfronteerd worden met een ongedierteplaag. We willen ook niet weer een vies gebouw en een 
vieze omgeving om onze school organiseren. Daarom zullen we met ingang van het nieuwe schooljaar geen 
etenswaren die gedurende de schooldag bij bijvoorbeeld Albert Heijn gekocht zijn, in school toelaten. We 
willen geen zakken chips meer in en om school hebben, geen hele stokbroden met allerlei smeersels, geen 
megaverpakkingen snoep en hartigheid, geen familieverpakkingen croissants en andersoortig voedsel. Dit is 
niet langer in en om school toegestaan. Het veroorzaakt teveel viezigheid, afval, rondzwervend vuil. Veel 
eindigt op de grond en op de vloeren en niet in de afvalbakken en dat is niet langer gewenst. We willen een 
schone school en een schone omgeving, blije buren en trotse leerlingen die mede zorg dragen voor het 
gebouw en de hygiëne in de school. Daarom mag er alleen gegeten en gedronken worden in de aula en in de 
diverse hallen van de school. Niet meer in gangen en lokalen. De schoonmaakdienst komt elke dag 
schoonmaken. Zij zijn geen opruimdienst. Daarom dus: Het Gerrit gaat voor schoon! En we zullen hier vanaf 
de eerste schooldag aandacht aan geven.  
 
Tot slot twee vragen: wie heeft er thuis nog een goede en lage piano (of vleugel!) staan die eigenlijk alleen 
maar in de weg staat? Wij zoeken een nieuwe piano of vleugel voor in onze aula. En wie heeft er thuis nog 
veilige en bruikbare fietsen staan die wij zouden kunnen overnemen?  Neem contact met ons op via 
info@gerritvdveen.nl  
 
Mochten er naar aanleiding van deze update nog vragen zijn, neem dan in eerste instantie contact op met de 
mentor. Het is vrijdag 3 juli. Vandaag begint de zomervakantie. Ik wens iedereen namens alle medewerkers 
van het Gerrit van der Veen College een hele fijne zomer. En heel graag tot in augustus.  
 
We houden contact! 
 
 
Met hartelijke groet, 
 
Jan-Willem Dienske 
Rector 
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