
 
 
 

 

  
Aan de ouders/verzorgers van 
de leerlingen van Panta Rhei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum  augustus 2020 
Kenmerk 2021/hoj/016 
Onderwerp Schoolgids 2020-2021, mondkapjes, roken, energiedrankjes, winkelcentrum 
   
 
 
Geachte ouders, verzorgers, 
 
Hierbij ontvangt u de link naar onze schoolgids voor het schooljaar 2020-2021: 
https://www.sgpantarhei.nl/downloads/ 
 
Wij vragen u om met aandacht kennis te nemen van de inhoud, met name van het hoofdstuk over 
de dagelijkse onderwijspraktijk. Wij raden u aan om de leefregels (vanaf pagina 54) deze week 
samen met uw zoon/dochter door te nemen, evenals onze maatregelen omtrent corona die u 
eerder al ontving. 
 
In onze pdf-schoolgids kunt u gemakkelijk zoeken naar een onderwerp door middel van gelijktijdig 
indrukken van de Ctrl-toets en de letter F. De schoolgids is altijd terug te vinden op onze website 
via bovengenoemde link of via het menu: Nieuws en media > Downloads & links. 
 
Verder hebben we zo bij de start van het nieuwe schooljaar nog een aantal belangrijke 
mededelingen voor u van huishoudelijke aard (zie ook de volgende pagina). 
 
Veiligheidsmaatregel i.v.m. het coronavirus 
In aanvulling op onze brief van 14 augustus waarin we hebben aangegeven dat alle leerlingen 
vanaf de eerste schooldag het gehele onderwijsprogramma op school weer dienen te volgen, 
informeren wij u over een aanvullende veiligheidsmaatregel om te veiligheid van leerlingen en 
medewerkers te waarborgen.  
 
Alle leerlingen zijn verplicht een mondkapje bij zich te hebben zodat dit gebruikt kan 
worden in alle gevallen waarin de docent daar om vraagt. Dit zal met name het geval zijn bij de 
praktische vakken waarbij de docent de 1,5 meter afstand niet kan waarborgen. Daarnaast vragen 
we de leerlingen dringend om 1,5 meter afstand te houden van volwassenen, zoals het RIVM 
voorschrijft. Wanneer er geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden, dan draagt de docent een 
mondkapje (en eventueel een shield) en de leerling draagt ook een mondkapje. Het uitgangspunt 
is dat de leerling zijn of haar eigen mondkapje bij zich heeft. De meeste leerlingen die met het 
openbaar vervoer komen zullen toch al een mondkapje bij zich hebben. Alvast bedankt voor de 
medewerking. 
 
We zijn ons ervan bewust dat er geen bewijs is dat mondkapjes helpen om besmetting te 
voorkomen, maar wij willen er alles aan doen om onze leerlingen en medewerkers gezond te laten 
blijven. Daarmee voorkomen we hopelijk dat we binnen korte tijd weer allemaal vanuit huis les 
moeten geven en krijgen. Lees de voorgaande brief met maatregelen i.v.m. Covid-19 goed door en  
 

https://www.sgpantarhei.nl/downloads/


 
 
 

 

bespreek deze met uw zoon/dochter zodat die daar bij de eerste mentorles eventuele vragen over 
kan stellen. 
 
De introductieactiviteiten van komende week gaan wel gewoon door.  
 
Rookvrije school en schoolterrein 
Graag wijzen wij u erop dat Panta Rhei en het schoolterrein rookvrij zijn. Hiermee volgen we de 
wettelijke verplichting voor alle scholen om vanaf 1 augustus 2020 een rookvrij schoolterrein te 
hebben. Het is daarom niet toegestaan om tijdens en na de lessen op het terrein van de school of 
in de onmiddellijke omgeving te roken. 
 
Geen energiedrankjes  
Uit ervaring weten we dat het nuttigen van energiedrankjes nadelige effecten op het gedrag van 
leerlingen heeft. Daarom is het nuttigen van deze drankjes op Panta Rhei niet toegestaan.  
 
Winkelcentrum 
Verder breng ik graag hierbij ons beleid m.b.t. het bezoeken van het nabij gelegen winkelcentrum 
onder uw aandacht. Om problemen te voorkomen komen leerlingen onder schooltijd, in pauzes en 
direct voor en na de lessen niet in het winkelcentrum, behalve als dit onder begeleiding of met 
toestemming gebeurt. Leerlingen die in de onmiddellijke omgeving van het winkelcentrum wonen 
mogen uiteraard buiten schooltijd gewoon boodschappen doen.  
 
 
Tenslotte wens ik u en uw kind een succesvol schooljaar toe. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Scholengemeenschap Panta Rhei 
 
 
 
E.J. Holtslag 
directeur-bestuurder  
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