
 

 

 

 
 
Den Haag, 26 mei 2021 

 
Betreft: heropening scholen per 7 juni 2021 

 

 

Beste ouders(s), verzorger(s) en leerlingen, 

Afgelopen weekend is bekend gemaakt dat de middelbare scholen weer volledig open mogen vanaf 
31 mei en open moeten per 7 juni. Dalton Den Haag opent de deuren voor alle leerlingen per 7 juni 
aanstaande. In deze brief informeren we u/ jullie over een aantal logistieke zaken om de heropening 
in goede banen te leiden.  
 
Het rooster 
We schatten in dat het omschakelen naar volledige lesdagen van 8.00 – 16.15 uur (met lessen van 
een 60 minuten) niet zo effectief is. We handhaven daarom een rooster met lestijden van 45 
minuten, volgens onderstaand schema.  Op deze wijze kunnen leerlingen weer wennen aan een 
normaal schoolritme en hebben zij in de middag gelegenheid om zelfstandig (of samen) verder te 
werken. Het 7e uur is een dalton/instructie-uur. Het 8e uur wordt slechts incidenteel ingeroosterd. 
Tot de toetsweek continueren we de ingeplande activiteiten op de schoolvrije dag. Het nieuwe 
rooster staat 1 juni online.  
 
 
1e uur  08.15 uur - 09.00 uur 
2e uur  09.00 uur -  09.45 uur 
3e uur  09.45 uur - 10.30 uur: daltonuur 
PAUZE  10.30 uur - 11.00 uur 
4e uur 11.00 uur - 11.45 uur 
5e uur  11.45 uur - 12.30 uur: daltonuur 
PAUZE  12.30 uur - 13.00 uur 
6e uur  13.00 uur - 13.45 uur 
7e uur  13.45 uur - 14.45 uur (daltonuur/ begeleide instructie) 
(8e uur  14.45 uur - 15.45 uur) 

 

  



Sneltesten 
In de week van 31 mei worden de sneltesten onder alle leerlingen gedistribueerd. Het OMT heeft als 
randvoorwaarde voor de volledige heropening gesteld dat leerlingen en medewerkers twee keer per 
week op gezette tijden een zelftest uitvoeren. We hanteren een schema waarbij 
leerlingen/medewerkers een zelftest doen op zondagavond en donderdagochtend, te starten op 
zondagavond 6 juni. Bij een positieve zelftest komen leerlingen niet naar school en maken een 
testafspraak bij een teststraat. De overige regels blijven gewoon gelden, dus bij coronagerelateerde 
klachten blijven leerlingen thuis. Ook de mondkapjesplicht op de gangen blijft gehandhaafd. We 
vragen u/ jullie dringend om het advies van het OMT op te volgen. Het is onze gezamenlijke 
verantwoordelijkheid (en plicht) om iedereen op school een veilige omgeving te bieden.   

 

We zien ernaar uit om de laatste weken van het schooljaar gezamenlijk af te sluiten.  

 

Hartelijke groet, 

 

Katrien van de Gevel 

Rector Dalton Den Haag 

 

 
 
 


