
 

 

 

 

Aan: 

leerlingen en ouders Molenhuispad 

 

Betreft: heropening school 

 

Delft, 22 mei 2020 

 

Beste leerlingen en ouders, 

 

Na het basisonderwijs dat al op 11 mei weer startte, mogen wij nu ook weer beginnen. We 

zijn er blij mee, want we denken nog steeds dat naar school gaan het beste is voor de 

leerlingen. Helaas gaat de school nog niet helemaal open, omdat de 1,5-meter van kracht is 

in het voortgezet onderwijs. 

De minister-president was bij de laatste corona-persconferentie heel nadrukkelijk in zijn 

mededeling: het is de bedoeling dat alle leerlingen de komende weken naar school kunnen 

komen. In onze gebouwen betekent dit: ze moeten gescheiden naar school, want de 

gebouwen zijn te klein om alle leerlingen tegelijkertijd binnen te hebben. Het gaat niet 

alleen om de lokalen, het gaat ook om de drukte bij de fietsenrekken, in de gangen, op de 

toiletten. Vrij algemeen wordt aangenomen: dat betekent dat maximaal 1/3 van de 

leerlingen in het gebouw kan zijn. 

Het CLD heeft verschillende gebouwen, met verschillende leerlingen en verschillende 

onderwijsprogramma’s. Dat betekent dat we de opening van de schoolgebouwen per 

locatie verschillend inrichten, afhankelijk van de situatie. 

Op Molenhuispad is door leiding, docenten en de ouderraad nagedacht over  twee 

scenario’s. Het ene scenario was dat alle leerlingen voor 2 of 3 lessen elke dag naar school 

kwamen. Het tweede scenario was: uitgaande van het bestaande rooster komen leerlingen 

1 op de 3 lesdagen naar school. We hebben uiteindelijk gekozen voor het tweede. Eén van 

de argumenten is: na de zomervakantie mogen we misschien nog steeds beperkt open, en 

kunnen we pas in de loop van het jaar opschalen. We kunnen geen twee aparte roosters 

ontwerpen. 

De komende week gebruiken we om de gekozen aanpak verder uit te werken. Hierbij 

spelen de veiligheidsrichtlijnen een grote rol. In elk geval streven we ernaar de 

bewegingen binnen de gebouwen zo minimaal mogelijk te maken. Voor 

onderbouwklassen betekent dit (waarschijnlijk) dat ze zoveel mogelijk in één lokaal 

zitten. 



 

Voor een evenwichtige en zorgvuldige uitwerking van de plannen zullen nog heel veel 

grotere en kleinere vragen beantwoord moeten worden. Eén ding is zeker: ideaal wordt 

het voorlopig niet, en er zullen hier en daar lastige keuzes gemaakt moeten worden. 

Uiterlijk in het pinksterweekend (liefst eerder) zullen we gedetailleerde informatie 

verspreiden, zodat we met de eerste groep leerlingen van start kunnen op 2 juni. 

Voor nu: een goede gezondheid toegewenst! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Drs. S. (Simon) Belder, directeur 

. 

 

 


