
 
 

 
Amsterdam, 8 mei 2020 
 

 

Betreft: heropening Mundus College 
 
 
Aan ouder(s), verzorger(s) en leerlingen, 
 
Afgelopen woensdag heeft Minister-president Rutte opnieuw een persconferentie gegeven met de 
laatste updates betreft het versoepelen van de maatregelen rondom COVID-19.  
 
Vanaf volgende week, maandag 11 mei, verandert er al iets in het schoolbeleid van het Mundus.  
Wij starten voorzichtig op met de heropening van de school, omdat we onze leerlingen graag willen 
zien, we de achterstanden die zij oplopen zoveel mogelijk willen beperken en om goed en veilig 
voorbereid te starten als de school op 2 juni weer met halve klassen opengaat. 
 
Dit betekent dat uw zoon of dochter door de mentor of co-mentor gevraagd kan worden om het 
coachingsgesprek op school te laten plaatsvinden en uw zoon/dochter kan daarna ook vragen en 
instructies krijgen van een andere docent. Dit is tot 2 juni op vrijwillige basis. Houd Zermelo in de 
gaten, vanaf vandaag staat de dag waarop de leerling wordt verwacht op het rooster.   
 
Wij hebben in de school facilitaire voorzorgsmaatregelen getroffen, zoals looproutes en 1,5 meter 
afstand te allen tijde. Er zijn niet meer dan 4 leerlingen in het lokaal en er zijn reinigingsspullen, zodat 
bij binnenkomst en vertrek de stoelen en tafels schoongemaakt kunnen worden.  

Verder zijn de RIVM maatregelen leidend. De leerlingen en docenten wassen hun handen voor en na 

de les. We schudden geen handen, niezen en hoesten in de ellenboog. Als uw kind neusverkouden, 

of benauwd is of hoest, blijft hij/zij thuis. Dit geldt ook als uw kind koorts heeft of als er een familielid 

ziek is. De veiligheid en gezondheid van onze leerlingen en personeel staat bij ons altijd voorop. 

Op dinsdag 2 juni gaan we dan weer volledig open volgens het rooster. Leerlingen krijgen les in kleine 
groepen. Hoe het onderwijs er vanaf 2 juni precies uit zal zien hoort u nog van ons. 
 
Als u het niet prettig vindt om uw zoon of dochter naar school te laten gaan om wat voor reden dan 
ook, dan bent u vrij om dit niet te doen. Mocht u na het lezen van bovenstaande vragen hebben, dan 
kunt u contact opnemen met de mentor van uw zoon/dochter. 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
 
 
 

Dyane Brummelhuis 
directeur 
 


