
Voor mededelingen, informatie, foto’s  en nieuws, bezoek onze site ! www.vjmcollege.com 

 

Chuchubiweg 12/14, tel/fax:7376380/7376394, site: www.vjmcollege.com,  e-mail: vjmc2@rkcs.org  

 

Willemstad, 12 mei 2020. 
 
Geachte ouders, 
 
Een goede, gezonde en gezegende week toegewenst! 
 
U zult zich ongetwijfeld afvragen hoe het staat met het openen van onze school? 
Gisteren zijn immers verschillende privé scholen van start gegaan en onze school dan? 
U heeft vernomen, dat de examenklassen van de HAVO-VWO-VSBO- en SBO-scholen 
volgende week maandag gepland staan om te openen. Wat zijn dan de plannen voor de F.O. 
scholen? 
Stand van zaken: 

- Het is pas vorige week woensdag dat het concept protocol voor het opstarten van 
F.O. scholen gestuurd is naar de scholen. 

- Dit protocol moet nog besproken/aangevuld/aangepast worden door 
Schoolbesturen, voordat het definitief wordt. 

- Als team zijn we tweemaal per week aan het vergaderen om alvast verschillende 
aspecten door te praten en te komen tot definitieve afspraken, zoals de 
klassensamenstelling, het afzetten en ophalen van kinderen, het hygiëneprotocol 
toegespitst op onze school etc. Onze voorbereidingen verlopen gestaag en conform 
planning.  

- De school is meer dan een maand dicht geweest en zal grondig schoongemaakt 
moeten worden. De schoonmaak start hopelijk aanstaande woensdag 13 mei. 

- Onze school ressorteert onder het R.K. Centraal Schoolbestuur; we zijn afhankelijk 
van wat er besloten wordt voor de rk.scholen. 

- De peildatum die ons Schoolbestuur hanteert voor het opstaren van haar F.O. 
scholen is 1 juni a.s.  

- Voordat de school opstart, zal de Brigade voor hygiëne elke school moeten 
controleren op allerlei aspecten om de veiligheid van zowel de kinderen als het 
personeel te waarborgen. 

Dit is op dit moment alles wat we u kunnen mededelen.  De komende tijd zullen we u op de 
hoogte gaan houden van genomen beslissingen of genomen maatregelen middels een 
bulletin. We willen u hierbij alvast vragen om elk bulletin nauwkeurig te lezen, zodat 
wanneer we starten iedereen zich kan houden aan de gemaakte afspraken. 
We blijven u op de hoogte houden! 
 
Met vriendelijke groeten, ook aan de kinderen, 
 
M.F. Halman-Nicolaas, dir 
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