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Rotterdam, 15-10-20
Beste ouders/verzorgers van alle leerlingen van het Rotterdamcollege,
De eerste periode zit er alweer op en daarom wil ik graag even via deze brief mijn gedachten
met u delen in deze toch wel bijzondere periode.
Wat waren we blij toen na de zomervakantie alle leerlingen weer naar school mochten komen
en wat waren de leerlingen blij elkaar weer te zien. Lekkere volle groepen en er leek wel niets
aan de hand. De vaste looproutes en de 1,5m afstand met het personeel was iedereen
inmiddels al gewend en daar hield iedereen zich keurig aan.
Het rooster kon grotendeels gewoon doorgaan met wat aanpassingen waar nodig en soms met
gebruik van een mondkapje (bv als je kookt voor een ander). Ook de stages waren lekker
gestart.
Na een paar weken toen het aantal besmettingen in Nederland toenam en de eerste
persconferentie was geweest veranderde ook de situatie op school. Stages werden afgezegd,
we konden niet naar het theater en door de disco moesten we een streep zetten.
We hebben inmiddels 2 positief geteste collega’s en een besmette leerling gehad, daarnaast
zijn er wat collega’s afwezig geweest omdat ze getest moesten worden. Ook zijn er
gezinsleden van leerlingen positief getest. Daar waar nodig zijn de groepen en ouders
geïnformeerd. Dit doen we zo transparant mogelijk en respecteren we de privacy.
Bij afwezigheid van het personeel heeft het onze prioriteit altijd om groepen open te houden
en zoveel mogelijk het programma te draaien. Dit is de afgelopen periode gelukkig goed
gelukt met dank aan de collega’s die hebben ingevallen of door inzet van collega’s buiten de
groepen.
Waar ik me zorgen om maak is dat we regelmatig leerlingen met corona gerelateerde klachten
op school zien en als we dan contact met thuis opnemen er weinig begrip wordt getoond…
Daarom mijn dringende oproep:
We kunnen de school alleen blijven draaien als iedereen zich houdt aan de richtlijnen,
dit moeten we met zijn allen doen!!
Ik hoop echt dat iedereen hier zijn verantwoordelijkheid neemt zodat we ook de volgende
periode (waar ook vaak de griep heerst) tot aan kerst gewoon alle leerlingen kunnen
ontvangen en we geen groepen hoeven te sluiten.
Persoonlijk vind ik dit altijd de gezelligste tijd van het jaar met sint en kerst. De werkgroepen
zijn druk bezig om er ondanks corona toch een sfeervolle tijd van te maken. Dit verdienen
onze leerlingen!!
Ik wens iedereen een hele fijne vakantie en wens alle gezinnen waar momenteel het virus
heerst heel veel sterkte!!
Voor vragen, suggesties, opmerkingen en ideeën kunt u mailen naar lvantroost@zmlk.nl
Met vriendelijke groet,
Luuk van Troost, adjunct-directeur

