
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Amsterdam, 3 september 2021 

 
 
 
  
Beste leerlingen, beste ouder(s)/verzorger(s), 
  
We pakken de traditie van vorig schooljaar weer op en zullen ook de komende tijd op vrijdag een Corona update sturen. 
Soms zit daar ook ander nieuws bij maar we proberen het wel Coronagerelateerd te laten zijn.  

We zijn er nog niet 
De scholen zijn weer begonnen en in de stad merken we dat het aantal coronabesmettingen is toegenomen. Waren er de 
weken vóór de zomervakantie bijna geen besmettingen meer, nu zien we dat er - verspreid over de scholen - weer sprake 
is van besmettingen. De algemene inschatting is dat de huidige coronamaatregelen - gezien de besmettingsgraad in 
Nederland en de verwachtingen daarin – in het najaar gehandhaafd zullen blijven en de aangekondigde versoepeling eind 
september waarschijnlijk niet doorgaat. Alles is er op gericht het onderwijs zo goed mogelijk open en draaiend te houden 
en hopelijk kunnen we voorkomen dat we de komende tijd weer te maken krijgen met klassen die in quarantaine moeten 
of terug moeten vallen op online onderwijs. We blijven de berichtgeving volgen en zijn er dus nog niet. 
 
Er mag ook veel weer wel 
Gelukkig zijn ook veel van de maatregelen versoepeld, zodat we dit schooljaar ook de 'normale' dingen weer kunnen 
doen. En het is ongelooflijk fijn om de leerlingen weer op school te hebben en de school weer te horen gonzen. Dat is toch 
hoe het hoort te zijn! 

• leerlingen onder elkaar hoeven geen 1,5 meter afstand meer te houden 

• activiteiten, zoals teamvergaderingen, introducties, oudergesprekken, etc., kunnen weer gehouden worden 
(zolang er rekening wordt gehouden met 1,5m afstand tussen volwassenen) 

• excursies en schoolkampen kunnen weer, mits de coronaregels op de plek van bestemming worden 
aangehouden (en die 1,5m tussen volwassenen) 

• sportdagen zijn ook weer mogelijk, zelfs met publiek (1,5m) 

Quarantaine 
Het quarantaine-beleid voor scholen is aangepast. Bij een besmetting wordt niet de hele klas als nauw contact gezien, 
maar alleen diegenen die langer dan 15 minuten binnen 1,5m van de besmette persoon zijn geweest. Bovendién geldt dat 
nauwe contacten die volledig gevaccineerd zijn of het afgelopen half jaar corona hebben gehad niet in quarantaine 
hoeven (mits zij geen klachten hebben). Het nieuwe beleid is ook voor ons weer even wennen. We doen ons best direct 
betrokkenen zo goed en snel mogelijk te informeren en zijn weer in nauw contact met de GGD. 
 
Vaccinatie 
De GGD heeft het initiatief genomen om het belang van vaccineren beter onder de aandacht van de leerlingen in 
Amsterdam te brengen. Hiertoe is in Amsterdam een werkgroep opgericht waar ook scholen in vertegenwoordigd zijn. 
Binnenkort krijgen we hier meer informatie over. 
 
Aantal besmettingen op het Gerrit 
Afgelopen dagen zijn er 2 besmettingen onder leerlingen geweest. Deze leerlingen zitten in 5 havo. De betrokken zijn 
hierover geïnformeerd. Er zijn meer leerlingen voor kortere of langere tijd uit voorzorg thuisgebleven. Onder de 
medewerkers zijn er geen besmettingen te melden. Wel zijn er collega’s met klachten die – ook weer uit 
voorzorg-  thuisblijven. Dat zal helaas ook de komende tijd de realiteit zijn. Het blijft belangrijk het actueel rooster elke dag 
goed in de gaten te houden én blijf via absenties@gerritvdveen.nl en via de mentor contact met school houden als er 
vragen zijn/ leerlingen ziek zijn/ klachten hebben/uit voorzorg thuisblijven.  
 
Mondkapjes en ventileren 
We zien en merken dat heel veel leerlingen een mondkapje bij zich hebben en dragen en zijn daar heel erg blij mee. We 
wijzen onze leerlingen er continue op en zijn in de eerste weken ook streng voor leerlingen die geen mondkapje hebben.  
Voor 50 cent is een mondkapje te koop bij ons. Dat moet direct en cash betaald worden. Als dat niet kan, sturen we 
leerlingen naar Albert Heijn of Etos om met pin mondkapjes te kopen. In de pauzes gaan de leerlingen naar buiten zodat 
wij goed kunnen ventileren én de medewerkers de ruimte hebben zich door de school te verplaatsen. Ook dit gaat met 
continue aandacht en herhaling. We vinden het heel erg fijn dat heel veel leerlingen nog steeds goed meewerken en doen 
wat we vragen.  
Van andere scholen horen we ook echt wel andere verhalen.  
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Rooster en vacatures 
Doordat ook nu uit voorzorg docenten soms thuisblijven, zijn er regelmatig wijzigingen in het rooster. We hebben helaas 
ook een paar collega’s die niet kunnen starten en/of ziek thuis zijn. Gelukkig hebben we dankzij de inzet van collega’s veel 
klassen bij andere docenten kunnen plaatsen waardoor de meeste lessen wél gegeven kunnen worden.  
We hebben nog een paar vakken met vacatures: Natuur/Scheikunde NASK in de tweede klas, Theater in klas 2 en klas 3 
en CKV/beeldend in de onderbouw. Daarbij zoeken we langduriger vervanging voor wiskunde (lessen van Chantal Pieter) 
en Nederlands (lessen van Marieke Gerats). We horen ook van andere scholen dat er nog gaten in de formatie zitten. 
Tips zijn welkom.  
Aanstaande maandag gaat een nieuw rooster in. Check het actueel rooster! 
 
Ouderavonden  
Komende weken zijn er ouderavonden voor de diverse leerjaren. Door de nog geldende maatregelen worden de 
ouderavonden per leerjaar op verschillende manieren georganiseerd. Ouder(s)/verzorger(s) worden hierover apart 
geïnformeerd.  
 
Ouderraad  
Normaal gesproken werft de ouderraad tijdens de ouderavonden nieuwe leden én nieuwe contactouders voor klas 1, 2 en 
3. Ook dat is dit jaar een beetje anders. Daarom publiceren we hier alvast een wervende tekst vanuit de ouderraad en 
roepen we ouder(s)/verzorger(s) op om zich aan te melden en (nog meer) betrokken te raken bij school. Van harte 
aanbevolen! 
 
Van de ouderraad 
Op het Gerrit van der Veen College hebben de ouders zich georganiseerd in de ouderraad. Hierin zijn ouders van alle 
leerjaren vertegenwoordigd. Afgelopen jaar was de ouderraad onder andere actief als klankbord over het thuisonderwijs, 
bij het stroomlijnen van de digitale kanalen van de school en bij het organiseren van een corona-proof buitenkunstkamp. 
Als vertegenwoordiging van alle ouders is onze inbreng belangrijk voor de schoolleiding. Om inderdaad de ouders van de 
school goed te vertegenwoordigen is het ook belangrijk dat ouders ons weten te vinden. Behalve via ons mailadres 
hebben we daarvoor het netwerk van contactouders.  

In elke onderbouwklas zijn twee contactouders nodig. In verband met privacywetgeving mag de school geen gegevens 
van ouders delen. Wil je bereikbaar zijn voor de contactouders, laat dan je gegevens achter bij de ouderavond. En wil je 
bijdragen aan prettige en daadkrachtige ouderparticipatie, word dan contactouder! 
 
Op de website zie je de vergaderdata van de ouderraad. Vind je dat iets moet worden aangekaart bij de schoolleiding, 
mail ons dan op ouderraad@gerritvdveen.nl. De ouderraad is er om mee te denken over de koers van de school, het 
onderwijs en de buitenschoolse activiteiten. Voor vragen of problemen die individuele leerlingen betreffen kun je je 
wenden tot de mentor of de leerjaarcoördinatoren. 
 
Ziekmeldingen 
Het is belangrijk dat wij goed op de hoogte zijn als een leerling door ziekte niet naar school kan komen. Ziekmelden gaat 
via absenties@gerritvdveen.nl. Doe de melding zo snel mogelijk en houd ook tijdens het ziek zijn contact met school. 
 
Met een hartelijke groet, mede namens Manon van der Garde (schoolleider bovenbouw) en Reineke Hesselt van Dinter 
(schoolleider onderbouw), 
  
 
Jan-Willem Dienske  
Rector 
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