
 

 

 

 

Utrecht, 22 april 2021, 

 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Het is bijna meivakantie! Twee weken genieten van het voorjaar en uitrusten van onderwijs 

op school en (ook nog steeds) op afstand.  

We zijn heel blij dat de meeste leerlingen 4 tot 5 dagdelen per week op school zijn. De 

bovenbouwleerlingen hebben enkele lesblokken op school. Het is goed dat bijna alle 

leerlingen weer stage kunnen lopen op hun oude of nieuwe stageplek. De leerlingen in fase 

1 hebben bliksemstages gehad op school en zo kennisgemaakt met allerlei werkplekken. De 

eerste examens zijn afgenomen, van zowel de brancheleerlingen als in de entree route.  

In februari is een tevredenheidsonderzoek gehouden op Kranenburg. Leerlingen waren 

positief over onze school. Dat is een mooi resultaat! Leerlingen voelen zich veilig op school 

en ze vinden het fijn om op school te zijn. Juist in deze tijd zien we hoe belangrijk het is dat 

we zoveel mogelijk op school les kunnen geven in het praktijkonderwijs.   

Op school houden we nog steeds 1,5 meter afstand vanwege de corona maatregelen. 

Daarom kunnen we het lesrooster nog niet verder uitbreiden. Na de meivakantie gaan we 

door met het huidige aangepaste rooster. Een aantal leerlingen in fase 1 zal een wisseling 

zien van de praktijklessen in hun rooster, voor een deel blijft het rooster gelijk.  

Misschien heeft u in het nieuws al gehoord dat alle scholen in het land zelftesten krijgen. 

Onze school heeft de zelftesten ook al ontvangen. Het doel is om besmettingen op te sporen 

bij mensen die geen klachten hebben. Meedoen aan een zelftest is altijd vrijwillig. De test is 

makkelijk te gebruiken. De test lijkt op de coronatest bij de GGD-testlocatie, maar het staafje 

gaat minder diep de neus in en hoeft ook niet in de keel. Er is uitleg over hoe de test gebruikt 

moet worden. En er is een begeleider van school die kan helpen door aanwijzingen te geven.    

De zelftesten voor leerlingen worden alléén gebruikt wanneer we horen dat er iemand op 

school is besmet met het coronavirus. Als we zelftesten gaan inzetten dan informeren we u 

en vragen we dán uw toestemming daarvoor. In de bijlage nog wat meer informatie hierover.  

We wensen u allemaal een fijne meivakantie! 

 

Namens het team, 

Dineke van der Hulst 

directeur 

 


