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Geachte ouder(s), verzorger(s), 
 
De scholen voor voortgezet onderwijs van ASG gaan vanaf 7 juni voor alle leerlingen open. De 
komende dagen bereiden de scholen zich voor om vanaf deze datum de gehele week de leerlingen 
op school te mogen verwelkomen.  
 
We kijken terug op een moeilijke periode voor de leerlingen en de scholen. Meerdere keren werden 
de situatie op school en de manier van onderwijs volgen aangepast. Steeds opnieuw werd er veel 
aanpassingsvermogen gevraagd van uw kind(eren), van u en van de school. We hebben grote 
waardering voor de veerkracht die alle betrokkenen hebben laten zien. Ook zijn we trots op hoe we 
de afgelopen periode met u samen hebben gewerkt aan de continuïteit van het onderwijs voor uw 
kind. Zonder u was dit niet gelukt, we willen u hiervoor dan ook zeer bedanken.  
 
De scholen krijgen tot 7 juni de tijd om volledig open te gaan, zodat er ruimte is om alles te 
organiseren. Vanaf 7 juni hoeven leerlingen onderling geen 1,5 meter afstand meer te houden. De 
docenten bewaren wél 1,5 meter afstand tot leerlingen en tot elkaar.  
Het volledig opengaan van de scholen brengt een risico voor leerlingen, onze docenten en u als 
ouders met zich mee. Wij doen een dringend beroep op ouders en leerlingen om zich te houden aan 
de overige adviezen en richtlijnen van het RIVM die nog steeds gelden, zoals handen wassen en het 
dragen van een mondkapje in de gangen. 
 
U ontvangt van de school van uw kind(eren) concrete informatie over het open gaan per 7 juni. Het 
succes daarvan hangt samen met het uitvoeren van de zelftesten. De scholen hebben van de 
overheid een grote voorraad zelftesten ontvangen. Het OMT adviseert leerlingen en leraren om zich 
tweemaal per week te testen met een zelftest. Hoe de school dat organiseert en de regels die 
daarvoor gelden, daarover ontvangt u informatie van de school zelf.  
 
  

Aan alle ouders/verzorgers van het VO 
van de Almeerse Scholen Groep 

behandelaar College van Bestuur 
 bestuurssecretariaat@asg.nl 
datum 27 mei 2021 
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We kijken ernaar uit om alle leerlingen weer dagelijks op onze scholen terug te zien. Mocht u 
dringende vragen hebben, neemt u dan contact op met uw school.  
 
Met vriendelijke groet, 

     
 
Herbert Griffioen     Susanne Olivier 
Voorzitter College van Bestuur ASG   Lid College van Bestuur ASG 
 


