
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leiden,  7 september 2021. 

Betreft:  Algemene ouderavond 

 

Beste ouder/verzorger, 

 

Aan de ouder(s) / verzorger(s) van de klassen A t/m 3A 

 

Geachte mevrouw, mijnheer, 

De eerste week van het nieuwe schooljaar zit er al weer op. Wij zijn blij dat wij alle leerlingen weer 

tegelijkertijd op school te mogen ontvangen. Omdat de leerlingen als gevolg van de Corona-

maatregelen voor hun sociaal-emotionele ontwikkeling de afgelopen twee jaar tekort zijn gekomen, 

zijn wij dit schooljaar gestart met een introductieprogramma voor alle leerlingen. Afgelopen week 

heeft uw kind aan verschillende (buitenschoolse) activiteiten deelgenomen. Maandag zijn de lessen 

weer gestart. Vanwege een paar langdurig zieke collega’s werken wij de komende paar weken met 

een aangepast lesrooster.  

De Coronamaatregelen die de overheid ons nu nog voorschrijft zijn: 

• De leerlingen mogen allemaal weer tegelijkertijd naar school en hoeven alleen 1,5 meter 
afstand tot de docenten te houden. 

• De leerlingen en medewerkers van de school dragen een mondkapje als zij zich door de 
school bewegen. Wanneer je zit mag het mondkapje af. 

• De leerlingen en niet gevaccineerde leerkrachten krijgen het advies om zichzelf 2 keer per 
week te testen op het virus. De mentor zal de leerlingen wekelijks twee testen meegeven. 

• Leerlingen en medewerkers die niet zijn gevaccineerd gaan in quarantaine als zij in nauw 
contact zijn geweest met een besmet persoon. Gevaccineerden hoeven dit niet.  

 
Wilt u meer weten over Corona bekijkt u dan de website van de GGD.   
 
Aan het begin van elk schooljaar organiseren wij – per klas –  een algemene ouderavond. Voor dit 

schooljaar staat deze avond gepland op maandagavond 20 september. Vanwege de afstand wie tot 

elkaar moeten houden ( 1 ½ meter) kunnen wij één ouder/verzorger per leerling ontvangen.  En is de 

avond er alleen voor de ouders/verzorgers. 

 

https://www.ggdhm.nl/portal-vervolgpagina/corona


 

 

 

 

 

Het programma 

Inloop met koffie/thee  19.15 uur 

Korte voorlichting GGD over sociale media 19.30 uur 

 

Praatje locatiedirecteur en 20.15 uur 

aansluitend een kennismaking met de mentor  

 

De bedoeling van de algemene ouderavond is u een beeld te geven van de gang van zaken op school 

en dan specifiek in de klas van uw dochter/zoon/pupil. Het is niet de bedoeling om over individuele 

leerlingen te spreken. Daarvoor kunt een afspraak maken of wachten tot het eerste oudergesprek in 

oktober. 

Tijdens de kennismaking met de mentor komen de volgende punten aan de orde. 

• informatie over de klas 

• het lesprogramma 

• afspraken binnen school 

• de rapporten 

• taak van de mentor 

• gehanteerde niveaus 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Serge Steenman 

Locatiedirecteur SWV De Delta 

 

 


