Beste leerlingen en ouders/verzorgers,
Hopelijk hebben jullie allemaal een goede vakantie gehad en zijn jullie er ook weer aan toe
om te gaan starten. We zullen ook dit jaar nog behoorlijk rekening moeten houden met de
gevolgen die het coronavirus met zich meebrengt en de richtlijnen die wij vanuit het RIVM
moeten volgen. Het lijkt erop dat we, meer dan voor de vakantie, rekening moeten houden
met eventueel besmettingsgevaar.
Met deze brief willen we jullie informeren over de stappen die we gezet hebben om hier zo
goed mogelijk mee om te gaan.
Voor de zekerheid nog even de RIVM-richtlijnen:
• Leerlingen houden 1 ½ meter afstand tot medewerkers
• Was vaak je handen, maak gebruik van desinfectiemiddelen
• Bij klachten die wijzen op Corona, blijf thuis
• Hoesten/ niezen in de elleboog
Ventilatie
• Het ventilatiesysteem is aangepast zodat er ook ‘s nachts verse lucht van buiten in
beide gebouwen wordt gebracht. Het systeem voldoet aan het bouwbesluit.
• (Mobiele) airco’s en ventilatoren mogen niet meer worden gebruikt.
• Tijdens de lessen houden we ramen en deuren (zoveel mogelijk) open voor natuurlijke
ventilatie.
Hygiëne
• Op beide locaties worden mondkapjes aan leerlingen en docenten verstrekt. Dit is
vooralsnog geen verplichting, maar wel verstandig om te gebruiken in onze smalle
gangen tijdens de leswissel en op drukke plekken in het gebouw.
• Om het aantal leerlingen op de locaties beter te verdelen zullen er lyceum-lessen op
de mavo worden gegeven. De lokalen op de mavo zijn hier in de zomervakantie voor
aangepast.
• In elk lokaal zijn hygiënemiddelen aanwezig. Bij het verlaten van het lokaal maakt de
leerling zijn eigen tafel schoon.
In de school
• Er wordt gebruik gemaakt van vaste looproutes, incl. de buitentrappen.
• De werkplek van de docent in het lokaal is op 1 ½ meter ‘afgezet’.
• Er is geen verkoop in de kantine. De automaten werken wel en de aula is open voor
leerlingen.
• Bij een leswissel gaan eerst de leerlingen en daarna pas de docenten naar de lokalen.
• Lokaaldeuren zijn open, zodat leerlingen niet op de gang hoeven te wachten.
• Als groepen te groot zijn voor de ruimte om anderhalve meter afstand te houden tot
de docent, kan de groep gesplitst worden.
• De groepsindeling wordt vandaag of morgen met jullie gedeeld, deze staat vast en kan
niet worden meer worden gewijzigd.

Verder brengen we het volgende graag onder uw aandacht:
•

•

Voor reizen naar risicogebieden geldt tien dagen quarantaine: dus kwam u na 21/22
augustus vanuit een risicogebied terug in Nederland dan geldt de tien-dagen-regel.
Dat betekent dat uw zoon of dochter niet kan starten op 1 september, maar tien
dagen na thuiskomst.
We wijzen iedereen op de eigen verantwoordelijkheid, zowel collega’s, leerlingen als
ouders. We worden nu niet overvallen door het virus, we weten dat het er is en dat er
aanpassingen nodig kunnen zijn. Iedereen zal zijn eigen verantwoordelijkheid moeten
nemen met betrekking tot zijn/haar aanwezigheid, werkhouding en het gebruik van
materiaal. Als een leerling niet op school kan zijn, blijft de verantwoordelijkheid voor
het bijhouden van de lesstof bij de leerling.

Wij hopen dat we door het nemen van deze maatregelen ons kunnen richten op het geven
van de lessen en uw zoon of dochter zo goed mogelijk begeleiden in deze bijzondere tijden.
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen
met de mentor van uw zoon of dochter.
Voor nu wensen wij u een gezond en gelukkig nieuw schooljaar!
Met vriendelijke groet,
De schoolleiding

