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Update 14| ‘Anderhalvemeter-scholen’ vanaf 2 juni open
Geplaatst: 19 mei, 20.52 uur

Vanavond heeft minister-president Rutte in een persconferentie bekend gemaakt dat mid-
delbare scholen vanaf dinsdag 2 juni hun deuren weer mogen openen voor onze leerlin-
gen. Daar komt veel bij kijken, maar we zijn blij dat er in beperkte mate weer ontmoeting op 
school mag plaatsvinden.

Stichtingsbreed zijn er de afgelopen weken al veel voorbereidingen getroffen. Daarbij hebben 
wij ons gebaseerd op het (voorlopige) protocol ‘Opstart voortgezet onderwijs’. Scholen heb-
ben daarmee bekeken wat er precies nodig is om weer open te gaan. De komende twee we-
ken zal alles verder startklaar worden gemaakt. Benieuwd naar wat je mag en kunt verwach-
ten vanaf 2 juni? Houd dan onze website en de berichtgeving van de school in de gaten.

We kijken goed naar hoe we het beste gehoor kunnen geven aan de boodschap van de 
minister-president. Want het organiseren van een “anderhalve-meter-school” met veel rand-
voorwaarden is een pittige opdracht. Een opdracht die héél veel vraagt van alle medewer-
kers, ouders en leerlingen. Kwaliteit en uitvoerbaarheid staan daarbij voorop. Eén ding is 
zeker: we blijven er samen het beste van maken.

Hoewel iedereen dus een grote pluim verdient, gaf de minister-president dit keer speciaal 
een groot compliment aan alle jongeren. Want ook jullie laten een enorm aanpassingsvermo-
gen zien. Het land staat op z’n kop. De een heeft daar meer moeite mee dan de ander. En 
dat is helemaal niet erg. We doen het toch maar mooi met z’n allen. Dat gaan we zeker vol-
houden met de inbreng van jullie. Daar staan we altijd voor open, maar nu is deze extra be-
langrijk. We geven dan ook graag de uitdaging van premier Rutte door aan onze leerlingen. 
Kom met ideeën, lever opbouwende kritiek en discussieer over school en de toekomst. Jullie 
toekomst. Praat erover op of met school, of mail ons via soml@soml.nl.
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