
 

  
  

 

 
 
Purmerend, 27 mei 2021 
 
Betreft:    verruimende coronamaatregelen  

 

Beste ouder/verzorger en leerling, 
 
Het kabinet heeft onlangs besloten dat de anderhalve meter afstand voor leerlingen 
onderling in het voortgezet onderwijs gaat vervallen. Dit is geadviseerd door het 
Outbreak Management Team (OMT). Een gevolg hiervan is dat scholen in het 
voortgezet onderwijs weer helemaal open kunnen en dat alle leerlingen weer 
tegelijkertijd naar school kunnen. 
 
De PSG is heel blij dat het met de bestrijding van de Corona pandemie beter lijkt te 
gaan en dat de maatregelen verruimd kunnen worden. We zien ook aan onze 
leerlingen dat het hoop geeft nu het uitzicht op hun oude leven dichterbij komt. We 
zijn bovendien heel enthousiast dat we zo langzamerhand steeds meer leerlingen op 
school mogen ontvangen. Wat hebben we de leerlingen en het gewone schoolleven 
gemist! 
 
We gaan hard aan de slag om de gewone onderwijssituatie zo snel mogelijk te 
herstellen. Het lonkend perspectief daarbij is dat alles na de zomervakantie weer als 
vanouds is!  
Tot aan die tijd zijn we druk bezig met het afronden van dit schooljaar. We hebben in 
Purmerend dit jaar vroeg zomervakantie. Tussen nu en het einde van het schooljaar 
staan er proefwerkweken, activiteitenweken en afsluitende projecten op het 
programma. Om onze leerlingen zo goed mogelijk hierop voor te bereiden en de rust 
te bewaren hebben wij besloten de roosters niet nogmaals aan te passen.  
 
Tijdens de laatste paar weken van dit rare schooljaar willen we nadrukkelijk oog 
houden voor de veiligheid van onze medewerkers en onze leerlingen. We kiezen 
ervoor om rust en regelmaat te bewaren en verwachten dat dit de leerrendementen 
meer ten goede komt dan alle leerlingen nu naar school te halen. Wij proberen deze 
periode zo veilig mogelijk door te komen, zodat eenieder straks gezond van een zeer 
welverdiende zomervakantie kan gaan genieten! 
 
Vanaf volgend schooljaar zullen we weer met hele klassen tegelijk naar school kunnen 
gaan. We zien er heel erg naar uit om onze aandacht nog meer op onze leerlingen en 
het onderwijs te richten en minder op Corona. Tot die tijd zullen we heel voorzichtig 
blijven. 
 
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Heel graag wil ik u namens 
alle collega’s van de PSG alvast een goede en gezonde zomer toewensen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Peter Reenalda  
voorzitter College van Bestuur 


