
 

 

 

Heerlen, 20 mei 2020 

 

Onderwerp: we gaan weer naar school! 

 

Beste leerlingen, 

Vrijdag 13 maart 2020 is de laatste keer geweest dat wij elkaar live gezien hebben. 

Wij waren dus heel blij om te horen dat wij elkaar vanaf dinsdag 2 juni weer in het 

echt mogen ontmoeten.  

De school is druk bezig om allerlei praktische zaken te regelen, zodat het voor 

eenieders gezondheid veilig is in het gebouw. Denk bijvoorbeeld aan 1,5 meter 

afstand houden, desinfectiemiddelen, andere klasopstellingen, route afspraken etc. 

Hierover krijgen jullie voor 2 juni nog van alles te horen en te zien. Wil je al weten 

met welke regels de school rekening moet houden kijk dan eens naar dit filmpje. 

De afgelopen weken zijn voor iedereen totaal anders geweest dan we gewend waren. 

We hebben samen een veel dingen, met vallen en opstaan moeten ervaren en leren. 

Je bent wekenlang aan de slag geweest met afstandsleren. Je hebt je vrienden en 

vriendinnen weinig of misschien wel helemaal niet gezien. Misschien zijn er mensen 

in je directe omgeving overleden aan corona of ken je mensen die dit meegemaakt 

hebben, ken je mensen die hun baan zijn verloren etc. Alles wat gebeurt, heeft effect 

op hoe jij in je vel zit. Iedereen gaat hier op zijn eigen manier mee om.  

Voor ons is het heel belangrijk om een goed beeld te krijgen over hoe jij je voelt. 

Over hoe jij met de situatie omgegaan bent of omgaat en wat jij nodig hebt om straks 

weer “gewoon” op school te beginnen. 

De eerste schoolweek vanaf 2 juni zal daarom in het teken staan van de vraag “Hoe 

gaat het met jou?”. Er worden mentorgesprekken/begeleidingsmomenten gepland in 

het rooster. Ter voorbereiding hierop vragen we jou om deze vragenlijst in te vullen 

voor woensdag 27 mei. 

Tevens vragen we je om de enquête in te vullen indien je dat nog niet gedaan hebt. 

klik hier 

Wij verheugen ons er ontzettend op om jullie weer te zien!! 

 

Team Herle 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7W0wVfv-IHA
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-MLrBocn7EW9APoIeyZttkYp17QJEhtLrW7ooSzwzytUNzAyVlJLVTdENlBHUUk4UUY5QTA4Vlo0Ti4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-MLrBocn7EW9APoIeyZttqCsO5u3YtZBnm4GQBRQ61xUOFcwQUhXNEFEWUNNWTkxTzdNMDBYRVRMWC4u

