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In deze nieuwsflits info over de heropening van de school, vervoer en lustrum.  

De schoolleiding 

  

Heropening school 

De contouren van de schoolrooster na 1 juni zijn als volgt: in de ochtend blijft het zoomrooster 

gelden, de keuzes vervallen om reistijd mogelijk te maken (op de dinsdagen zijn er wel keuzes; 

vier keer een half uur) en in de middagen kunnen steeds twee jaarlagen naar school.  

Vorige week hebben we de secties gevraagd te inventariseren welke toetsen er nog afgenomen 

dienden te worden in de tijd die leerlingen fysiek op school kunnen zijn. We bekijken nog of het 

aantal toetsen voor elke jaarlaag te doen is.  

Momenteel zijn we bezig alles in te roosteren. Het rooster staat zo snel mogelijk online. Ter ge-

ruststelling: toetsing voor de onderbouw begint vanaf 8 juni. Volgende week zijn er dus nog geen 

toetsen. De bovenbouw start eerst met schoolexamens. Daaarna volgen (met enige tussenpauze) 

de toetsen. 

De toetsing in de middag proberen we zoveel mogelijk aan te vullen met lessen en sport of een 

andere sociale activiteit op de anderhalve meter. Voor de vormgeving van die les staan we voor 

het probleem dat een klas verdeeld is over drie lokalen. We willen dat oplossen door de docent 

van de betreffende les in het ene lokaal te stationeren en de andere twee  lokalen te bemensen 

met twee stipdocenten. Gedurende de les kunnen de docenten rouleren, want zij mogen wel lo-

pen! 

 

Vervoer 

Nu leerlingen weer naar school mogen, rijst de vraag naar het vervoer. De school gaat ervan uit 

dat leerlingen zo veel mogelijk fietsen dan wel gebracht en gehaald worden. De school inventari-

seert momenteel of er leerlingen zijn die èn op een afstand van meer dan acht kilometer wonen 

èn niet in hun eigen vervoer kunnen voorzien. Voor die gevallen moet een maatoplossing met het 

openbaar vervoer worden gezocht.  

 

Lustrum 

Hoewel het Jordan nu zeer druk bezig is met de heropening van de school volgende week, moe-

ten we ook even iets verder kijken. Begin volgend schooljaar zou het Jordan zijn 75-jarig bestaan 

vieren. Dit lustrum valt onder corona-omstandigheden niet op een passende manier te vieren. De 

schoolleiding is daarom van plan het lustrum een jaar uit te stellen.  


