
 

 

        Hengelo, 25-06-2020   

 

Aan: alle leerlingen van ’t Genseler en hun ouders/verzorgers 

 

Betreft: Start nieuwe schooljaar en schoolkamp Onderbouw 1 en 2 

 

Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 

Gisteren is definitief duidelijk geworden dat we volgend schooljaar weer volgens het normale rooster 

kunnen werken. Dat houdt in dat alle leerlingen weer de hele dag naar school kunnen. Daar zijn we 

uiteraard heel blij mee! Wat nog wel blijft is dat de leerlingen anderhalve meter afstand tot het 

personeel moeten houden. Ook moeten we nog steeds de hygiëne-maatregelen zoals het 

ontsmetten van de tafels en materialen blijven handhaven. 

 

We zijn heel tevreden met de manier waarop iedereen met de aangepaste werkwijze is omgegaan! 

Complimenten aan de leerlingen en dank aan u als ouders/verzorgers. 

  

De leerlingen starten op maandag 24 augustus met het ophalen van het rooster. Voor de nieuwe 

onderbouw 1 en onderbouw 2 wordt de groep in 2 groepjes verdeeld in de ochtend. De exate tijden 

hiervan hoort u bij de rapportgesprekken. De onderbouw 3 en de bovenbouw leerlingen komen om 

12.30 uur hiervoor op school. 

 

 Voor de leerlingen die dit jaar in onderbouw 1 en 2 hebben gezeten (volgend schoojaar dus 

onderbouw 2 en 3) is het schoolkamp vanwege corona niet doorgegaan. We proberen na de vakantie 

alsnog een kamp te organiseren. Natuurlijk alleen als dit tegen die tijd ook kan. In onze planning staat 

dit in september en oktober. Mocht het dan niet doorgaan, wordt de eigen bijdrage terug gestort. 

Voor alle duidelijkheid, als het schoolkamp doorgaat hoeft er niet opnieuw een eigen bijdrage te 

worden betaald! 

 

De nieuwe onderbouw 1 groepen gaan net als andere jaren aan het eind van het volgende schooljaar 

op kamp. Dit is net als anders. 

 

 

 

 



Voor u ter informatie, per 6 juli wordt de toegang tot het leerlingbegeleidingssysteem Presentis 

stopgezet ter voorbereiding van het nieuwe schooljaar. We helpen u even herinneren aan de brief 

van maandag waarin we hebben gevraagd om een eventueel tweede mailadres door te geven voor 

de Presentis App. In de eerste week na de vakantie ontvangt iedereen op het doorgegeven mailadres 

de activatiecode.  

Als laatste een bericht over de rapporten. Tijdens de corona hebben we de leerlingen niet zoals 

normaal kunnen volgen in hun ontwikkeling. Dit betekent dat we het rapport zoals we dat in februari 

hebben verstrekt niet op dezelfde manier hebben kunnen vullen. Vandaar dat we een alternatief 

voor het rapport hebben ontwikkeld. Mentoren hebben hier deels hun eigen invulling aan kunnen 

geven passend bij de leerling. U krijgt deze rapporten op 1 en 2 juli tijdens de gesprekken.  

Ik wens u namens het team een heel fijne zomervakantie toe! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Dave van Zutphen, directeur ‘t Genseler 


