
Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
Zoals het er nu naar uitziet zal op 2 juni onze school weer open gaan. We kijken er naar uit om uw 
kind weer op school te mogen ontmoeten. 
 
We zijn druk bezig met de voorbereidingen daarvoor. Als Nuborgh College volgen we het protocol dat 
is opgezet door onze brancheorganisatie de VO-raad, gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM. Dit 
protocol wordt op de locaties verder uitgewerkt.  
 
De veiligheid van uw kind(eren) en ons personeel blijft bovenaan staan. Het afstandscriterium van 1½ 
meter blijft gelden voor iedereen. Dat betekent o.a. dat we niet in een keer alle leerlingen tegelijkertijd 
naar school kunnen laten komen. Hoe dat er voor uw zoon of dochter in de praktijk uit gaat zien, hoort 
u van de locatie waar uw kind op school zit. 
 
Onze leerlingen, uw kinderen hebben deze tijd op hun eigen manier beleefd.  
Voor velen was en is het een intensieve en heftige periode. Deze ervaringen van zowel onze 
leerlingen als onszelf zullen we de rest van ons leven niet vergeten. Daarom richten wij ons eerst op 
het welzijn van onze leerlingen voordat we ons weer zullen richten op het bijbrengen van kennis en 
vaardigheden. Dit betekent dat niet direct massaal wordt opgestart met inhoudelijke vaklessen of volle 
toetsweken.  
 
Met de MR is afgesproken dat als algemeen uitgangspunt voor de komende overgang gaat gelden dat 
in principe iedere leerling doorgaat naar het volgende leerjaar. Leerlingen die niet volgens de normen 
worden bevorderd en waarvan de school overtuigd is dat doubleren of veranderen van 
niveau/leerroute in het belang van de leerling is, krijgen een onderbouwd advies op maat. Dit wordt 
besproken met uw kind en met u als ouder. 
 
Elke locatie bekijkt op welke manier het best bovenstaande kan worden vormgegeven.   
Over de exacte uitwerking van het protocol en de wijze waarop de school heropend zal worden, 
ontvangt u bericht van de locatie van uw kind.  
 
Met vriendelijke groet, mede namens 
 
Eric Dijkslag, locatiedirecteur Nuborgh College Lambert Franckens 
Harry Noppers, locatiedirecteur Nuborgh College Veluvine 
Wilco Leeflang, locatiedirecteur Nuborgh College Oostenlicht 
 
Jan Klein 
directeur-bestuurder 
 


