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In het voortgezet onderwijs geldt vanaf maandag 5 oktober landelijk het dringende advies om een mondkapje te dragen. De Rijksoverheid vraagt leerlingen en medewerkers
om mondkapjes te dragen tijdens verplaatsingen, en op plekken waar het niet mogelijk
is om 1.5 meter afstand tot (andere) volwassenen te houden. Dit advies is voor SOML
niet nieuw, maar we zullen dit vanaf nu wel actiever gaan uitdragen. Aangezien dit een
landelijke maatregel is, vragen wij iedereen vriendelijk om eigen mondkapjes mee te
nemen naar school. Benieuwd hoe je een mondkapje goed gebruikt? Dat zie je hier! We
hopen hoe dan ook op ieders medewerking. We kunnen zo namelijk op relatief eenvoudige manier bijdragen aan de veiligheid en gezondheid van al onze 860 medewerkers,
7300 leerlingen en al hun naasten.

Andere regels blijven gelden

Het dragen van een mondkapje betekent niet dat we ons niet meer hoeven te houden aan
de andere regels. Het vervangt de andere regels dus niet. Je moet nog altijd afstand houden
tot (andere) volwassenen, je handen goed en regelmatig wassen en in de ellenboog hoesten
en niezen. Natuurlijk blijf je ook thuis wanneer je klachten hebt. Weet je niet zeker of je naar
school mag? Gebruik dan onze beslisboom!

Ventilatie

Ondertussen is ook het onderzoek naar ventilatie op onze scholen afgerond. Op alle scholen is
de medezeggenschapsraad ingelicht over de resultaten. Ook benieuwd naar de uitkomsten?
Het schoolbestuur kan je verder informeren. Ventileren en voldoende luchten is natuurlijk altijd
goed. We presteren nu eenmaal beter in een omgeving met gezonde lucht. Maar in de winter
is het lastig om bijvoorbeeld de ramen constant open te laten staan. We blijven dan ook altijd
de landelijke regels op het gebied van ventilatie volgen. Voor de winter gelden er bijvoorbeeld
speciale richtlijnen. Het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) heeft daarnaast ook een lijst met veelgestelde vragen opgesteld over ventilatie op scholen. Deze kun je
vinden op www.weeropschool.nl/ventilatie.
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