
 

 
Amsterdam, 27 mei 2020 
 

Betreft: heropening Mundus College 
 
Aan ouder(s), verzorger(s) en leerlingen, 
 
Wij zijn heel blij dat we om op dinsdag 2 juni het Mundus College weer te kunnen openen voor alle 
leerlingen. Dit is mogelijk omdat het aantal besmetting en het aantal ziekenhuisopnames door het 
covid19 virus sterk gedaald is. 
 
We kunnen nog niet alle lessen op school geven en we werken door de 1,5 meter maatregel met halve 
klassen en werken daardoor ook nog digitaal thuis. Dit betekent dat uw zoon of dochter volgens het 
rooster op Zermelo in principe op twee dagen, mogelijk drie dagen naar school.  
Het is erg belangrijk dat uw zoon of dochter naar school komt, vanwege het weerzien van klasgenoten en 
docenten, maar ook omdat er lessen gegeven worden waardoor uw kind goed kan starten in het volgende 
schooljaar. De richtlijnen voor de overgang komen op de website van het Mundus te staan.   
 
Uiteraard 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, hoest of 
benauwd is, blijft het thuis. Dit geldt ook voor als uw kind koorts heeft of als er een familie lid ziek is. De 
veiligheid en gezondheid van onze leerlingen en personeel staat bij ons altijd voorop. 
 
Leerlingen die minder dan 8 kilometer van school wonen worden geacht niet met het openbaar vervoer 
te reizen. Dit betekent dat ze gebracht worden of met de fiets dan wel lopend naar school komen.  
De gemeente, en niet de school, is in principe verantwoordelijk voor het vervoer van en naar de school 
van leerlingen die verder dan 8 kilometer van de school wonen.  
De gemeente stelt leenfietsen ter beschikking ook voor leerlingen die minder dan 8 kilometer van de 
school wonen. Er is door de mentor al een inventarisatie gemaakt voor leerlingen die gebruik willen 
maken van een leenfiets, maar u kunt dit natuurlijk ook nog een keer aangeven bij de mentor.  
 
Hoe ziet de schooldag eruit: 

 Leerlingen wassen hun handen bij binnenkomst met hand gel en vinden hun weg naar de lokalen 
via de aangegeven looproutes. 

 In het lokaal is hand gel en of zeep en water aanwezig om de handen nogmaals te wassen en er 
zijn nooit meer dan 12 leerlingen en 1 docent in de klas aanwezig  

 Leerlingen krijgen 4 lesuren van 45 minuten les in één lokaal. De docenten wisselen van lokaal. 

 De kantine is niet geopend en leerlingen hebben pauzes in de klas. Het is verstandig wat te eten 
en te drinken mee te nemen van thuis.  

 De tafels en stoelen worden na de lessen schoongemaakt evenals de wc’s  
 

Dit weekend verschijnt er een filmpje op de website waarop de hygiëne maatregelen, de looproutes en de 
inrichting van de school te zien zijn. Mocht u vragen hebben stel ze gerust aan de mentor van uw kind.  
Wij doen er alles aan om de afsluiting van het schooljaar voor alle leerlingen zo prettig en zinvol mogelijk 
te laten verlopen.  

 
 
 
 
 

Dyane Brummelhuis 


