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Aan de ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen 
 
 
 
Alkmaar, 20 augustus 2021 
  
 
Kenmerk: ASP/DUSP/2108.006 
Betreft: Start nieuwe schooljaar 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerling, 
 
Het einde van de zomervakantie nadert en ik hoop dat u/je een fijne zomer heeft/hebt gehad! In deze 
brief wil ik graag nog enkele zaken onder de aandacht brengen voordat het schooljaar maandag weer 
start. 
 
De maatregelen rond het coronavirus gelden nog steeds. Dat betekent dus onder meer dat leerlingen 
anderhalve meter afstand houden van medewerkers van de school. Leerlingen hoeven onderling 
geen afstand te bewaren.  
 
Verder geldt nog steeds dat mondkapjes verplicht zijn als je je door de school beweegt. De school is 
niet verantwoordelijk voor het verstrekken van mondkapjes.  
 
Wél zijn er bij de conciërge zelftesten beschikbaar, net als voor de zomervakantie. Ik adviseer de 
adviezen rond het gebruik van zelftesten vanuit de overheid nog eens te lezen.  
Bovenstaande is belangrijk omdat we, net als de laatste periode voor de zomervakantie, de  lessen 
verzorgen met hele klassen. Vóór de zomervakantie waren de examenleerlingen niet meer op school, 
maar vanaf volgende week zijn alle leerlingen aanwezig, dus het gebouw is nu wel voller. 
 
Ander punt betreft de verbouwing en herinrichting van ons openleercentrum (OLC). De afgelopen 
twee jaar hebben we al veel delen van de school verbouwd en opnieuw ingericht. Deze verbouwingen 
passen in onze doelstelling om het Willem Blaeu steeds verder te verbeteren. Het doel is om het OLC 
te moderniseren tot een goed en ruimer studiegebied om samenwerken en zelfstudie te bevorderen. 
We hopen rond de herfstvakantie klaar te zijn met de verbouwing en herinrichting. In de eerste weken 
van het schooljaar missen we deze voorziening dus tijdelijk. 
 
Tijdens de verbouwing is er een aantal brandwerende platen boven het plafond aangetroffen, die 
asbest bevatten. Deze platen zijn gelijk geïsoleerd en onderzocht door een specialistisch bedrijf. 
Hierbij is bij zorgvuldige meting geen verspreidingen aangetroffen: alle gemeten plaatsen waren 
binnen de normen. Naar verwachting zal aankomende week sanering plaatsvinden door specialisten, 
uiteraard binnen alle veiligheidsnormen. Het OLC is nu geheel afgesloten om dit werk verantwoord te 
kunnen uitvoeren. Dit brengt volgens deskundigen geen risico’s mee voor de gebruikers van de rest 
van het gebouw. De school start dus, zoals gepland maandag as. 23 augustus. Wél verwachten we 
dat de oplevering van het vernieuwde OLC enkele weken vertraging oploopt.  
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Een andere mededeling betreft de schoolgids. De nieuwe schoolgids zal begin volgende week op de 
website van de school te vinden zijn. Hierin vindt u ook de lijst met medewerkers in dit nieuwe 
schooljaar (met hun afkortingsletters), naast allerlei andere belangrijke informatie. De 
brugklasleerlingen ontvangen de schoolgids ook in gedrukte vorm. 
 
Als laatste wil ik nog noemen dat we de eerste schoolweek een 40-minutenrooster hanteren. Dit i.v.m. 
de verschillende introductie-activiteiten.  
 
Voor het overige zijn de leerlingen al op de hoogte gebracht over de start van het schooljaar. 
 
Met deze brief hoop ik u voldoende geïnformeerd te hebben. Zoals gebruikelijk houd ik u zo tijdig 
mogelijk op de hoogte van ontwikkelingen rond belangrijke zaken, via een brief of via de maandelijkse 
Nieuwsbrief, die u ook digitaal ontvangt. 
 
We gaan er met elkaar weer een goed schooljaar van maken! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Dick van Asperen 
rector 
 

 
 
 


