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Op 22 mei maakte het kabinet bekend dat middelbare scholen vanaf maandag 31 mei
weer volledig open mogen. Vanaf 7 juni moeten alle scholen volledig open. Het kabinet
neemt dit besluit mede op basis van het advies van het OMT.

Stap voorwaarts: “alleen samen”

Voor velen vormt deze beslissing een (letterlijke en figuurlijke) mooie stap voorwaarts, voor
anderen levert deze beslissing nieuwe zorgen op. Dat begrijpen we. Het OMT constateert
dan ook dat het loslaten van de 1,5 meter tussen leerlingen verantwoord is, mits leerlingen en
personeel zich twee keer per week thuis testen op corona (en thuisblijven wanneer je klachten
hebt). Je kunt namelijk ook het coronavirus bij je dragen zonder daar zelf last van te hebben.
Je kunt dan wel anderen besmetten. Een preventieve zelftest neem je dus niet zozeer af voor
jezelf, maar (juist!) ook voor iedereen om je heen. We hebben elkaar dus hard nodig. Alleen
samen kunnen we ervoor zorgen dat het onderwijs op school weer zo normaal, goed en veilig
mogelijk van start kan gaan. Ondanks dat het afnemen van de zelftesten zeker geen verplichting is, doen we dus wel een dringend beroep op iedereen om de preventieve zelftesten te
gebruiken.
Ook moet men zich nog steeds aan onderstaande maatregelen houden:

Stichting Onderwijs Midden-Limburg

Alle SOML-scholen buigen zich deze week in samenspraak met het College van Bestuur over
de mogelijkheden van/binnen een heropening. We zijn er immers allemaal bij gebaat dat ook
de laatste schoolweken veilig verlopen. We zien ons dan ook (ten tijde van de examens!) wederom voor een grote organisatorische uitdaging gesteld, waarbij het kabinet al heeft aangegeven dat niemand aan het onmogelijke is gehouden. Wij houden jullie hierover op de hoogte.
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Update 27 mei
Helaas laten de landelijke richtlijnen nog op zich wachten. In de tussentijd zijn onze scholen
toch al enorm hard bezig om de openingen op 31 mei of 7 juni (de scholen bepalen zelf wat
mogelijk is) zo veilig mogelijk te kunnen laten verlopen. Wij wensen iedereen veel succes bij
de omschakeling en bedanken jullie voor de enorme prestatie die de afgelopen periode(s) is
neergezet. Wij danken iedereen voor de inzet die daarbij komt kijken!
Update 28 mei
Zojuist heeft het ministerie van OCW een nieuw servicedocument vrijgegeven. Hier zal het
protocol voor de VO-sector en de arbo-regels op worden gebaseerd. We blijven de berichtgeving volgen. Houd onze veelgestelde vragen in de gaten voor meer informatie.
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