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In de persconferentie van gisteravond, dinsdag 19 mei, heeft premier Rutte zoals verwacht 
aangekondigd dat het voortgezet onderwijs vanaf 2 juni weer een start kan maken met een 
(aangepast) programma op school. We zijn heel blij met dit besluit en kijken er naar uit alle 
leerlingen weer op school te ontmoeten. Uiteraard houden we ons aan de coronamaatregelen, 
waardoor het onderwijs op school er wel iets anders uit zal zien dan gebruikelijk.  
 
Het kabinetsbesluit betekent voor onze scholen het volgende: 
 
FYSIEKE LESSEN OP SCHOOLLOCATIE VANAF 2 JUNI 
We mogen weer starten met het geven van fysieke lessen op onze scholen vanaf dinsdag 2 juni. 
Omdat we ons aan de coronamaatregelen moeten houden, kunnen we de komende periode helaas 
minder leerlingen op school ontvangen en minder lessen geven. We hanteren de richtlijnen van de 
anderhalvemeter-school. Jouw school informeert je uiterlijk komende week over hoe dat er voor jou 
uit gaat zien en wanneer je voor lessen op school verwacht wordt. 
 
ONLINE ONDERWIJS  
Omdat we vanaf 2 juni niet alle lessen op school kunnen geven, blijven we ook onderwijs op afstand 
aanbieden, zoals dat nu al enige tijd gegeven wordt. Hoe de combinatie van lessen op school en 
onderwijs op afstand er voor jou uit gaat zien, hoor je uiterlijk volgende week van jouw school.  
 
VOORBEREIDEN OP 2 JUNI 
Onze scholen zijn druk met de voorbereiding van de anderhalvemeter-school. Elke school van het 
VOvA heeft een plan opgesteld voor het bieden van lessen op school aan alle leerlingen en het 
blijven bieden van onderwijs op afstand. Ook worden er in het schoolgebouw maatregelen 
genomen, zodat leerlingen vanaf 2 juni veilig op school verwelkomd kunnen worden. Denk hierbij 
onder andere aan desinfecterende zeep bij de ingang, looproutes in school en aangepaste inrichting 
van de lokalen om anderhalve meter afstand te kunnen houden tot elkaar. Het is belangrijk dat je 
deze aanwijzingen en de instructies die je van school ontvangt nauwgezet opvolgt. 

GEBOUWEN BEPERKT OPEN + OPVANG 
De schoolgebouwen van het VOvA zijn tot 2 juni beperkt open voor activiteiten van medewerkers die 
niet thuis, maar in de schoolgebouwen moeten plaatsvinden. Tevens zorgt het VOvA voor opvang 
van leerlingen waarvan beide ouders/verzorgers in vitale beroepen werken en van leerlingen die 
zorg nodig hebben. Neem contact op met jouw school, als je om deze redenen opvang nodig hebt. 
Ook voor andere vragen kun je natuurlijk bij school terecht. Tijdens schooltijden zijn onze scholen 
telefonisch bereikbaar, daarbuiten via een noodnummer dat je op onze websites vindt.  
LET OP: Vanwege Hemelvaart zijn de scholen gesloten op donderdag 21 en vrijdag 22 mei en 
vanwege Pinksteren op maandag 1 juni aanstaande. 
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GEZONDHEID   
Het is belangrijk dat je je houdt aan de gezondheidsrichtlijnen van het RIVM. Lees die goed en volg 
ze op. Kijk regelmatig naar updates op www.rivm.nl. Bij gezondheidsklachten zoals aangegeven 
door het RIVM (koorts, hoesten, verkoudheid of keelpijn), meld je je ziek bij school. 

VRAGEN?  
Wij volgen de officiële richtlijnen die instanties als de Rijksoverheid, het RIVM, de GGD en de VO-
raad afgeven. Informatie over het coronavirus met betrekking tot ons onderwijs vind je op onze 
website, www.vova.nl. 

Heb je nog vragen? Stuur een bericht naar het centrale mailadres: corona@vova.nl. Voor algemene 
vragen over het coronavirus: zie de websites www.rivm.nl en www.rijksoverheid.nl.  

Uiterlijk volgende week ontvang je van jouw school meer informatie over de lessen op school en het 
onderwijs op afstand voor de komende weken. De docenten kijken er naar uit je weer te zien! 

Met vriendelijke groet,  
 

Lotte Neuhaus en Reinier van de Wal 
Directie VOvA 
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