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Wij hopen dat je in goede gezondheid hebt genoten van de zomervakantie. Een zomervakantie die in het teken stond van uitrusten, maar misschien ook van vragen. Want hoe gaat
schooljaar 2020 – 2021 verlopen? Eén ding is in de media wel duidelijk geworden: er is nog
veel onduidelijk. Toch hebben we met behulp van de huidige richtlijnen van de VO-raad, het
RIVM en de GGD wel al een SOML-kader geschetst. Zo weet je in ieder geval in grote lijnen
wat je op school kunt verwachten. Dat kan natuurlijk snel veranderen wanneer de regering
nieuwe maatregelen aankondigt, of wanneer de lokale situatie verandert. Daarom houden wij
iedereen ook dit jaar op de hoogte van ons corona-beleid. Dat doen we met onze updates en
de veel gestelde vragen op deze pagina. Elke school kan daarnaast nog eigen maatregelen
treffen. Zo kan er worden gezorgd voor zoveel mogelijk maatwerk. Voor nu wensen wij iedereen een succesvolle en plezierige start van het nieuwe schooljaar toe!

Huisvesting & extra maatregelen

Afstand houden en het gebruik van mondkapjes
Leerlingen hoeven onderling geen afstand meer te houden. Wel moeten
leerlingen nog afstand houden tot volwassenen, net zoals medewerkers
dat onderling moeten doen. In sommige ruimtes en bij sommige vakken
is dit praktisch onmogelijk. Wanneer het niet mogelijk is om 1.5 meter
afstand te houden, verzoeken wij iedereen vriendelijk een mondkapje te
dragen. We roepen leerlingen daarom op om eigen mondkapjes mee naar school te nemen.
Ook worden er in de loop van volgende week op sommige plekken spatschermen geplaatst.
Ventilatie
De media besteden deze tijd veel aandacht aan ventilatie. Al onze scholen voldoen op dit moment aan de bouwbesluiten die voor deze gebouwen gelden. Dat is mooi! Maar voor nieuwe
gebouwen gelden nieuwe en strengere regels op het gebied van luchtkwaliteit. Een extern
bureau onderzoekt op dit moment of ook onze oudere schoolgebouwen hieraan voldoen. Zo
niet, dan gaan we zoals minister Slob heeft aangeraden in gesprek met de GGD. De VO-raad
verzamelt deze gegevens ook om te kijken of er landelijke maatregelen nodig zijn.
In ieder geval blijft de airco voorlopig uit, en er wordt geen gebruik gemaakt van ventilatoren.
Ramen, deuren en ventilatieroosters moeten zoveel mogelijk openstaan tijdens lessen én
pauzes. Dat geldt ook als het buiten koud is! In dat geval kleden we ons wat warmer, en zetten
we de verwarming een standje hoger. Natuurlijk houden we via de VO-raad goed in de gaten
of de Rijksoverheid nieuwe maatregelen aankondigt.
Hygiëne
Hygiëne is en blijft erg belangrijk. Net zoals vorig schooljaar vind je daarom bij binnenkomst van de school en elk klaslokaal desinfectiezuilen met desinfectie-gel (of water en
zeep) waarmee iedereen zijn/haar handen wast. Nu de 1,5-meter-regel voor leerlingen is vervallen, hoeven leerlingen hun tafels niet meer extra schoon te maken.
Uiteraard blijven alle nationale adviezen gewoon van kracht.
Oudergesprekken: zoveel mogelijk digitiaal
De afspraak is dat ouders de komende tijd niet de school bezoeken. Oudergesprekken zullen
daarom voorlopig digitaal plaatsvinden. Bij dringende redenen kan hiervan worden afgeweken.
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Gezondheid

Quarantaine na vakantie?
Ben je op vakantie geweest en werd jouw vakantiebestemming op dat moment tot oranje of
rood gebied gerekend? In overeenstemming met de RIVM-richtlijnen vragen wij jou om na
aankomst 10 dagen thuisquarantaine aan te houden. Neem contact op met de school om te
kijken hoe je het schooljaar toch goed kunt starten.
Gezondheidsklachten? Thuisblijven!
Heb je last van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, ben je kortademig of benauwd, heb je last
van reuk- en/of smaakverlies, en/of heb je verhoging of koorts? Dan blijf je te allen tijde thuis
of ga je direct naar huis. Je mag weer naar school komen wanneer je minstens 24 uur geen
klachten meer hebt gehad, of wanneer uit de coronatest blijkt dat je geen corona hebt. Neem
zoals altijd contact op met de school om samen te bepalen hoe je zo weinig mogelijk lesstof
hoeft te missen. Maar: ziek is natuurlijk ziek – dan rest ons alleen nog jou een goed herstel te
wensen!
Risicogroepen
Behoor jij of behoort een huisgenoot tot de risicogroep? Dan kunnen wij ons voorstellen dat je
liever niet naar school komt. Neem dan contact op met de school om te kijken hoe je zo weinig
mogelijk lesstof hoeft te missen.
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