
 
 

Willemstad, 18 september 2020 
 
Aan: de ouders/voogd en leerlingen van het KAP 
Betreft: belangrijke mededelingen i.v.m. de nieuwe COVID-maatregelen 
 
 
 
Beste ouders/voogd en leerlingen, 
 
 
Gezien de nieuwe ontwikkelingen betreffende de COVID-maatregelingen voor het onderwijs, stellen wij u 
op de hoogte van het volgende: 
 
Vanaf maandag 21 september zal er voor alle leerjaren op een aangepaste manier lesgegeven gaan worden. 
 

• Voor de onderbouw geldt dat de leerlingen per klas in 2 groepen verdeeld zullen worden door de 
mentor. U wordt door de mentor van uw kind hiervan op de hoogte gebracht. 
Deze groepen gaan om de beurt naar school en volgen dan hun normale rooster.  
Groep 1 zal les krijgen op maandag, woensdag en vrijdag.  
Groep 2 zal les krijgen op dinsdag en donderdag.  
De week daarna zal dit omgedraaid worden, wat betekent dat groep 1 les krijgt op dinsdag en 
donderdag, en groep 2 op maandag, woensdag en vrijdag.   
Ter compensatie van de gemiste lestijd zullen er ook opdrachten digitaal aangeleverd worden, zodat 
uw kind thuis kan blijven doorwerken aan schoolzaken. Wij vragen u om er op toe te zien dat deze 
opdrachten gemaakt worden.  

 
• Voor de bovenbouw geldt dat alle leerlingen naar school komen. 

Zij gaan les krijgen in 2 groepen. Groep 1 zal de eerste 20 minuten van het lesuur les krijgen en 
groep 2 de tweede 20 minuten. In het geval van een blokuur, zal groep 1 het eerste lesuur les krijgen 
en groep 2 het tweede lesuur. Op de momenten dat de leerlingen geen les hebben kunnen zij in een 
aangegeven lokaal zelfstandig werken.  
In de bovenbouw wordt voor deze oplossing gekozen omdat het verdelen van de stamklassen niet 
betekent dat er in de clustergroepen minder dan 16 leerlingen in het lokaal zitten. 
Ook in de bovenbouw zullen er ter compensatie van de gemiste lestijd opdrachten digitaal 
aangeleverd worden, zodat uw kind thuis kan blijven doorwerken aan schoolzaken. Ook hier vragen 
wij u om er op toe te zien dat deze opdrachten gemaakt worden.  
 

Op deze manier voldoet de school aan de maatregel dat er maximaal 15 leerlingen in een lokaal mogen 
zitten met inachtneming van 2 meter afstand (social distancing). Deze maatregel is voor de duur van 3 
weken, daarna zal het door de Overheid geëvalueerd worden. 
Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd de mentor van uw kind benaderen, de school bellen of een mail 
sturen naar directiekap@yahoo.com  
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
De directie van KAP 


