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Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 
Door middel van deze brief informeren we u over de gevolgen van Covid-19 voor de voortgang van 
ons onderwijs op Panta Rhei. De situatie rond Covid-19 stelt ons voor grote uitdagingen om de 
school verantwoord open te houden. Daar vloeit uit voort dat de omstandigheden waarin het werk 
op school momenteel moet worden gedaan, voorlopig nog veeleisend blijven. 
Uiteraard hopen we dat u, uw gezin en uw naasten nog gezond zijn. 

 
Lesuitval  
Hoewel het aantal positief geteste leerlingen en docenten zeer beperkt is, kampen wij regelmatig 
met uitval van lessen. Dit heeft ten eerste te maken met de aanwijzing dat, zodra een collega 
corona-gerelateerde klachten heeft, de collega thuisblijft en zich laat testen of in quarantaine moet 

omdat er in de directe omgeving sprake is van besmetting. Daarnaast hebben we ook een aantal 
collega’s die langdurig ziek zijn. Dit heeft geen relatie met het corona virus.  

 
Vervanging  
We werken er hard aan de lessen zo goed mogelijk door te laten gaan. Collega docenten draaien 
wekelijks invaluren voor uitgevallen lessen. Daar waar de vervanging langer gaat duren, werken 
we met uitzendbureaus voor docenten, plaatsen we advertenties en maken we gebruik van ons 
netwerk. Echter, meerdere scholen kampen met dit probleem en zijn net als wij op zoek naar 
vervanging op een schaarse arbeidsmarkt. 

 
De school blijft zo lang mogelijk open 
Ons uitgangspunt is dat we zolang mogelijk de school fysiek openhouden. Wel treffen we  
voorbereidingen op een situatie waarin we mogelijk moeten besluiten om deels online, deels fysiek 
onderwijs te geven. Daardoor zullen er dagelijks minder leerlingen op school zijn en kan afstand 
houden van elkaar beter gerealiseerd worden. Niet alleen de lesstof, maar ook de sociale contacten 

zijn van belang voor onze leerlingen, uw zoon/dochter. 
 

Gebruik aula  
Momenteel kan de aula nog niet open in de pauzes, anders dan voor het kopen van eten en 
drinken. We kunnen geen 250 à 300 leerlingen tegelijkertijd binnen in deze ruimte verantwoord 
pauze laten houden, hetgeen uiteraard ook geldt voor onze surveillanten/personeelsleden. Wel 
kunnen er in de aula op tussenuren maximaal twee klassen (maximaal 50 leerlingen) opgevangen 

worden bij uitval van lessen daar waar geen sluitend rooster geboden kan worden. 
Leerlingen moeten de pauze buiten doorbrengen, waarbij we een afdak in de vorm van een grote 
overkapping hebben waardoor leerlingen toch droog kunnen staan bij nat weer.  
We raden u aan om uw zoon of dochter extra warme kleding te laten dragen of mee te geven nu 
het wat kouder wordt. 
 



 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
Corona maatregelen  

Verder blijven de maatregelen die we genomen hebben van kracht zoals de handen regelmatig 
desinfecteren, in elk geval bij binnenkomst in de klas en na toiletbezoek, tafels schoonmaken, 1,5 
meter afstand houden tot onze medewerkers en daar waar dit niet mogelijk is in een lessituatie het 
mondkapje dragen. Bij het verplaatsen door school zoals de hal, aula, gangen is het verplicht het 

mondkapje te dragen. 
Wij vragen u hier thuis met uw zoon of dochter ook nog aandacht aan te besteden. Alles kan 
immers meehelpen om besmetting op school zoveel mogelijk te voorkomen. 

 
Ventilatie op school  
In een eerdere brief hebben we al laten weten dat de ventilatie in de klaslokalen op orde is en er 
geen sprake is van recirculatie van lucht, maar dat verse lucht continue wordt aangevoerd. 
 
We begrijpen heel goed dat u mogelijk zorg heeft om de situatie op school. Ook wij ervaren de 
druk op het onderwijsproces. Voor de collega’s die elke dag weer voor de klas staan, is het in de 

huidige situatie spannend. 
Met deze brief hopen we meer tekst en uitleg te hebben gegeven en vragen we uw begrip voor de 
huidige omstandigheden waarin we ons werk doen. 
 
Met vriendelijke groet,  
mede namens het managementteam, 

 

 
 
E.J. Holtslag     en   M.M. van de Woestijne 
Directeur-bestuurder      Adjunct-directeur onderwijs 
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