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Nieuwsbrief voor ouders 

We gaan weer beginnen: 
Aanstaande donderdag komen de leerlingen naar school. Op onze website 
www.spaarnecollege.nl (tab: (nieuws)brieven) kunt u de brieven vinden waarin staat hoe 
laat de leerlingen op school worden verwacht. Deze brieven zijn eerder, voor de 
zomervakantie, naar alle ouders en leerlingen verstuurd.   
 
Er is een wijziging in het programma en dat betreft de aangekondigde gezamenlijke 
lunch met leerlingen, ouders en medewerkers van het eerste leerjaar op vrijdag 21 
augustus. Die kan helaas, vanwege de huidige COVID-19 omstandigheden, niet 
doorgaan. 
 
Wij zijn al sinds vorige week woensdag druk bezig geweest om de school dusdanig in te 
richten dat we ook daadwerkelijk onze leerlingen netjes kunnen ontvangen. Tot 
afgelopen vrijdag namelijk waren de bouwvakkers nog steeds hard aan het werk om de 
verbouwing af te ronden. 
De school ziet er echt geweldig uit! Complimenten voor de architect, de bouwbedrijven 
en onze eigen conciërges zijn op z’n plek. Er is echt met veel inzet gewerkt om alle 
aanpassingen tijdig gereed te hebben en ook netjes ingericht en schoongemaakt te 
krijgen.  
Tot en met woensdag 19 augustus richten ook de docenten hun lokalen in en zetten we 
de puntjes op de i voor wat betreft het gebouw. Daarnaast nemen we met alle collega’s 
(dat zijn er ongeveer 130) de tijd om elkaar beter te leren kennen. Dat is vanwege de 
COVID-19 omstandigheden nog niet goed gelukt namelijk.   
 
De ISK afdeling is sinds dit schooljaar niet meer op het Badmintonpad gehuisvest. Deze 
afdeling gaat verder als ISK Haarlem en zal een korte tijd in het gebouw van de Paulus 
mavo gehuisvest worden om daarna vanaf oktober in de Schoterstraat het onderwijs te 
verzorgen. 

Protocol volledig openen voortgezet onderwijs 
De berichten omtrent het openen van de scholen hebt u wellicht gevolgd de afgelopen 
weken. Ook binnen Dunamare Onderwijsgroep, het bestuur waar het Spaarne College 
onder valt, is vorige week over de situatie overleg gevoerd. We hanteren het standpunt 
dat wij de protocollen en richtlijnen vanuit het Ministerie en RIVM zullen volgen. De 
meest actuele informatie kunt u vinden op de onderstaande link: 
https://www.vo-raad.nl/artikelen/opening-scholen-na-de-zomervakantie 
Onze school volgt de in de protocollen genoemde richtlijnen. Ook is onze ventilatie juist 
tijdens de verbouwing geoptimaliseerd en voldoet aan alle eisen. 
We zullen op maandag 24 augustus volgens het rooster ons onderwijs vormgeven. De 
klassen zijn niet groter dan 20 leerlingen dus de anderhalve meter eis tijdens het 
onderwijs is bij de meeste vakken makkelijk te realiseren. Bij de praktijkvakken is die eis 
niet altijd te hanteren. De docenten zullen dan mondkapjes gebruiken.   
We zullen tijdens de start direct onderzoeken of we met gescheiden pauzes moeten gaan 
werken. We doen dat, vanwege de rust en regelmaat die we in school willen hebben, 
namelijk liever niet. 
 
Vandaag, dinsdag 18 augustus, is door de VO Raad ook nog eens aangegeven dat we 
geen aanvullende maatregelen hoeven te nemen. Mocht de situatie in de komende tijd 
veranderen, dan zullen we als school direct handelen en hierover communiceren. 

http://www.spaarnecollege.nl/
https://www.vo-raad.nl/artikelen/opening-scholen-na-de-zomervakantie
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Om ervoor te zorgen dat de verspreiding van het nieuwe coronavirus zo laag mogelijk 
blijft, is het belangrijk dat hier de maatregelen worden opgevolgd:  
Heb je (of een gezinslid) milde klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, 
keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? En/of heb je plotseling verlies 
van reuk of smaak laat je testen en blijf thuis tot de uitslag van de test bekend is.   
Als je koorts en/of benauwdheid hebt, moet iedereen in het huishouden thuisblijven. 
Pas goede hygiëne toe (was vaak je handen met water en zeep, hoest en nies in de 
binnenkant van je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi 
ze daarna weg).  
 
Is een leerling in een oranje of rood gebied met vakantie geweest?  
 
Dan kom de leerling niet naar school voordat die twee weken in thuisquarantaine heeft 
gezeten. Indien dit het geval is, kunt u dit bij de school melden. Ik vraag u heel dringend 
om dit echt uit te voeren! Heeft een leerling klachten? Blijf thuis en maak z.s.m. een 
afspraak voor een coronatest op nummer 0800-1202. Alleen samen krijgen we corona 
onder controle! 

Sport en bewegen 
Vanwege COVID-19 gaan wij voor een langere tijd buiten sporten. Dit houdt in dat de 
leerlingen zich goed moeten voorbereiden op de weersomstandigheden van die dag. 
Denk aan: gepaste kleding (lange/korte broek, trui/regenjas, droge sokken en 
sportschoenen). 
De klassen verzamelen zich te allen tijde bij de gymzalen, van daaruit kleden zij zich om 
en lopen zij met de sportdocent mee naar buiten. 
Bovenstaande geldt voor onbepaalde tijd. 

Rooster 
Leerlingen en ouders hebben zich ongerust gemaakt omdat er tot heden geen rooster is 
gepubliceerd. We betreuren dit ook ten zeerste. We hebben helaas te maken gehad met 
een technisch mankement. We verwachten dat het rooster donderdag 20 augustus 
gereed is voor publicatie.  

Bibliotheek 
Leerlingen tot 18 jaar kunnen gratis lid worden van de bibliotheek en in de bijlage staat 
omschreven hoe dit zonder inschrijfkosten geregeld kan worden. 

Onderwijsachterstanden 
Elke school in Nederland heeft vanuit het ministerie subsidie gekregen om de tijdens de 
maanden maart t/m juli opgelopen onderwijsachterstanden op te lossen. Wij zullen 
daarvoor vanaf de herfstvakantie aan bepaalde leerlingen extra onderwijstijd aanbieden. 
Om te onderzoeken welke achterstanden er mogelijk zijn zullen alle leerlingen Cito 
toetsen maken. Daarna wordt aangegeven hoe we de opgelopen achterstanden zullen 
wegwerken. 
U zult spoedig informatie ontvangen over de afname van de Cito toetsen. 

Jaaragenda 
Op donderdag 27 en vrijdag 28 augustus komt de schoolfotograaf foto’s maken van alle 
leerlingen en klassen.  
In de week van 7 september nemen we de Cito 0-meting voor leerjaar 1 af. 
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In een normale situatie worden ook in de eerste week van september informatieve 
ouderavonden per leerjaar georganiseerd. De schoolleiders geven dan algemene 
informatie en er wordt kennis gemaakt met de mentoren.  
 
Vanwege de COVID—19 omstandigheden zijn we nog aan het nadenken over de wijze 
waarop we de avonden willen laten verlopen.  
We zullen u zo snel mogelijk informeren over de wijze waarop we de ouderavonden gaan 
houden.  

Stage 
We hebben afgesproken om de start van de stage voor onze 4 klas leerlingen uit te 
stellen tot dinsdag 8 september. Dit betreft de leerlingen die op de dinsdag stage gaan 
lopen. Zodoende hebben de mentoren en leerlingen meer tijd om een stage te zoeken en 
de contracten in te leveren. Daar is voor de vakantie door de Corona lockdown 
onvoldoende tijd voor geweest. Leerlingen die al wel een stage hebben gevonden mogen 
uiteraard op dinsdag 25 augustus starten. 

Ouderadviesraad 
Het Spaarne College heeft een medezeggenschapsraad waarin ouders een formele rol 
hebben. Daarnaast overlegt de directeur 5 x per jaar meer informeel met een groep 
ouders over allerlei beleidszaken (financieel – personeel – onderwijskundig etc.) die 
spelen op een school. De bijeenkomsten zijn meer informatief en de rol van de 
ouderadviesraad heeft dan ook meer het karakter van een “critical friend”.  
Als er ouders zijn die geïnteresseerd zijn in deelname dan graag via de mail 
w.huiberts@spaarnecollege.nl aanmelden. 
De vergaderingen zijn op de woensdagmiddag van 16 tot 17.30 uur. Ze staan gepland 
op: 7-10-20 - 16-12-20 - 17-02-21 - 14-4-21 - 23-06-21. 

Tot slot 
Het Spaarne College probeert u zo goed mogelijk te informeren en we proberen u elke 
maand een nieuwsbrief te versturen. De volgende staat gepland in de week van 11 
september. 
 
Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief (of vanwege andere zaken) willen reageren 
dan kunt u mij een mail sturen, w.huiberts@spaarnecollege.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
W. Huiberts 
Directeur 
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