
 

 

 

Aan alle ouders en leerlingen van CLD Molenhuispad 

 

Betreft: einde schooljaar en start volgende cursus 

 

Delft, 17 juli 2020 

 

Beste leerlingen en ouders, 

Het afgelopen schooljaar was wel heel apart. Sinds de tweede wereldoorlog was het niet 
meer voorgekomen dat scholen in Nederland massaal dichtgingen. Tot Corona kwam. Dat 
geeft wel aan hoe bijzonder de omstandigheden waren. We hebben met zijn allen veel 
moeten improviseren: thuisonderwijs, afstandsonderwijs, in kleine klassen naar school, 
enzovoort. Natuurlijk gingen sommige dingen niet goed, maar gelukkig heel veel ook wel. 
We hebben gezien dat een crisistijd het beste in mensen naar boven kan brengen.  

De school heeft alle ouders, leerlingen en personeel  benaderd om te onderzoeken wat er 
goed ging. Dat leverde een schat aan informatie op. Hartelijk dank dat zo velen de moeite 
namen een enquête in te vullen! Er is zoveel informatie dat het nu te vroeg is om 
definitieve conclusies te trekken. Eén ding werd in elk geval duidelijk: onderwijs op school 
heeft de voorkeur van meer dan de helft van de ondervraagden. Gemengd thuis en op 
school kan ook, maar de voorkeur lag bij minstens 3 dagen op school.  

Hoe gaat nu het komende jaar eruit zien? De bedoeling is dat de school weer helemaal 
open gaat. Leerlingen hoeven onderling de 1,5 meter niet te handhaven. Personeel wel. 
Dat maakt dat we in een volle en drukke school maatregelen moeten nemen.  

 

Dagindeling 
We hopen het als volgt te kunnen doen. We gaan van start met een normaal rooster. 
Leraren zitten weer in hun vaklokalen en leerlingen wisselen per les van lokaal. Wel 
komen er gescheiden pauzes, waardoor de drukte in de gangen en de overblijfruimtes zal 
halveren. Dat betekent dat het dagritme zal veranderen. Voor de helft van de leerlingen zal 
de dagindeling zijn dat ze beginnen met 3 lessen en dan pas pauze hebben, daarna gaat het 
door in blokken van 2 uur. De andere helft van de leerlingen heeft de normale volgorde. 

 

Bezoek van buiten 
Bezoekers (ook ouders) zullen we de bekende vragen stellen over de gezondheid. De 
kennismakingsavonden en tafeltjesavonden willen we ook veilig houden, dus de 
programma’s zullen worden aangepast. 

 



 

Jaaragenda 
De jaarplanning van activiteiten zal er op papier hetzelfde uitzien als in de vorige jaren, 
maar we zullen tijdig bezien of ze moeten worden geschrapt, inclusief werkweken. De 
omstandigheden zijn nu nog heel onzeker, misschien komt er een tweede golf. Niets staat 
definitief vast. 

 
Meer informatie 
Het onderwijs gaat van start op 1 september. Een rooster voor de jaaropening en de 
kennismaking met de mentor volgt nog. En afhankelijk van de omstandigheden alle andere 
noodzakelijke informatie. Het afhalen van de boeken apart geregeld; hierover komt nog 
een aparte brief 
 
Voor nu willen we iedereen een mooie en veilige zomervakantie toewensen. We hopen dat 
we elkaar eind augustus weer in goede gezondheid mogen ontmoeten. 

Met vriendelijke groet, 

 

drs S. (Simon) Belder, directeur 

 

 

 

 

 

 

 

 


