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Kenmerk 2021/hoj-wij/008  
Onderwerp Covid-19 maatregelen 
CC directie en mentoren  
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerling, 
 
We hopen dat u een fijne vakantie heeft gehad en we kijken ernaar uit onze leerlingen weer op 
school te kunnen ontvangen. Alle leerlingen dienen vanaf de eerste schooldag het gehele 
onderwijsprogramma op school weer te volgen!  
 
In verband met Covid-19 is de openstelling van de school wel aan regels en voorschriften 
gebonden om de veiligheid van leerlingen en medewerkers te waarborgen.  
 
Daarom informeren we u in deze brief over een aantal maatregelen die we als school hebben 
genomen: 
 
Voorop staat dat leerlingen en ook docenten/medewerkers alleen naar school kunnen en mogen 
komen als ze geen Corona gerelateerde klachten hebben (verkouden, hoesten, koorts), of een 
gezinslid met deze klachten, of als er sprake is van quarantaine als gevolg van een besmetting of 
quarantaine omdat men recent in een oranje gemarkeerd land is geweest. 
Is hier sprake van dan verzoeken we u contact op te nemen met de teamleider van uw kind, zodat 
we gedurende die periode (gedeeltelijk) online onderwijs kunnen organiseren. 
Als een leerling met klachten (zonder een testuitslag waaruit blijkt dat deze niet corona 
gerelateerd is) toch naar school komt, behouden wij ons het recht voor de leerling naar huis te 
sturen. Uiteraard nemen we daar dan contact met u over op. 
 
Ook in geval een docent niet op school mag of kan zijn, maar wel vanuit huis kan werken, zullen 
we online het onderwijs op school door laten gaan onder toezicht van een andere docent of 
onderwijsassistent. 
Uiteraard geldt dat bij het volgen van (online) onderwijs, zowel vanuit huis als op school, de 
leerling zich aan onze schoolregels en de corona maatregelen houdt. Een leerling die zich daar niet 
aan houdt, zal uit de les verwijderd worden. 
 
In het rooster geven docenten hun lessen zoveel mogelijk in een vast lokaal. Dat betekent dat 
leerlingen van lokaal wisselen. Dit doen we om zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand tot 
volwassenen te kunnen garanderen. Jongeren mogen immers weer dichter bij elkaar dan de 1,5 
meter. Dat betekent wel dat alle leerlingen bij het betreden van het lokaal hun handen 
desinfecteren en ook zelf hun tafeltje schoonmaken.  
 
De aula blijft voorlopig als pauzegebied gesloten. Wel mogen leerlingen, in kleine groepen, bij de 
catering een broodje en/of drinken kopen. Leerlingen houden buiten pauze. Het is verstandig hier 
met kleding rekening mee te houden. We zijn bezig om voor een deel van ons terrein een 
overkapping te regelen, zodat leerlingen ook met slecht weer in de pauzes buiten kunnen zijn. Voor 
onze surveillerende docenten is de 1,5 meter afstand buiten beter te garanderen dan binnen in een 
afgesloten ruimte. 
 
 



 
 
 

 

 
In de lokalen houden leerlingen minimaal 1,5 meter afstand tot de docent/medewerker. In de 
lokalen zal de 1,5 meter ook gemarkeerd staan met lijnen op de vloer. Docenten kunnen er voor 
kiezen met een staand of hangend plexiglas scherm te werken. Daar waar het niet goed mogelijk is 
om de 1,5 meter afstand te houden, werken docenten met een face-shield en/of mondkapje en 
wegwerphandschoenen. 
 
Aangaande de ventilatie kunnen we melden dat onze school behoort tot de categorie “Frisse 
scholen” waarbij ons luchtverversingssysteem 24 uur per dag nieuwe lucht aanvoert en er dus 
geen sprake is van recirculatie. Om dit goed te laten functioneren moeten de ramen en deuren 
tijdens de les gesloten blijven. 
 
We hopen dat deze maatregelen bijdragen aan ons aller gezondheid. 
 
Mocht u hierover nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de teamleider van uw kind. 
We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Erik Holtslag  
Marjolijn van de Woestijne 
 
 
 


