
 

 

 

 

Amersfoort, 26 maart 2021 
 

 

 

Beste ouder (s) en/of verzorger(s), 

 

Graag informeren wij u over de laatste wijzigingen. Zoals u van ons gewend bent, ontvangt u 

regelmatig een update over de maatregelen m.b.t. corona.  

 

Wij brengen u op de hoogte van alle ontwikkelingen op PRO33college.  

 

Ondanks dat het coronavirus ons leven nog steeds erg bepaalt, kunnen wij met trots zeggen dat het 

ons lukt om verantwoord het aantal fysieke lessen uit te breiden.  

 

De leerlingen gaan goed om met de maatregelen zoals, het dragen van een mondkapje, afstand 

houden en handen schoonmaken. Dit sluit aan op de voorschriften van het RIVM. Er zijn op onze 

school nauwelijks besmettingen en we horen dat veel testuitslagen negatief zijn.   

 

Deze week is er gestart met zwemlessen voor een aantal leerlingen die nog geen zwemdiploma 

hebben. Het is en blijft belangrijk om veilig te kunnen zwemmen. Zo is het ook weer mogelijk om 

gymlessen te volgen en zijn de NT2 lessen weer van start gegaan.  

 

De stages van onze leerlingen verlopen goed. Mede dankzij de extra ingezette begeleiding van 

Jobstap. Een organisatie die denkt in mogelijkheden en arbeidskansen. Daar waar nodig zetten zij 

hun netwerk in met mooie resultaten voor onze leerlingen.  

 

Na de meivakantie starten wij met een pilot. Met een persoonlijke app. Met deze HOY app houden de 

school en docenten makkelijk contact met ouder(s), verzorger(s) en leerlingen op een veilige manier, 

die voldoet aan de AVG wet. U ontvangt hierover uiteraard tegen die tijd meer informatie.  

 

In tegenstelling tot eerder bericht op de website en in de minigids, is dinsdag 25 mei géén roostervrije 

dag. Deze dag worden de leerlingen gewoon op school verwacht.  

 

Maandag 24 mei is het 2e Pinksterdag en dan zijn de leerlingen wel vrij.  

 

Zoals u kunt lezen, zijn en blijven wij een school in ontwikkeling en denken wij in mogelijkheden.  

Maar nog steeds hopen wij op betere tijden. Waarin we elkaar weer gewoon kunnen ontmoeten op 

school. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Lisette van den Berg 

Vestigingsdirecteur 

 

 


