
 

 
 
Betreft: update 13 augustus 2020  
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 
 
We hopen dat jullie allemaal hebben genoten van een fijne vakantie en dat iedereen gezond is 
gebleven. Bij ons zijn geen besmettingsgevallen bekend bij medewerkers of leerlingen. 
Deze week is het onderwijsondersteunend personeel en de schoolleiding weer begonnen met het 
opstarten van het nieuwe schooljaar 2020-2021. Vanaf maandag 17 augustus start het schooljaar ook 
weer voor de leerlingen. 
Het wordt ongetwijfeld een schooljaar waarin het coronavirus voor de nodige aanpassingen zal 
zorgen. Welke dat zijn, is nu niet bekend. We hopen dat we desondanks een goed schooljaar zullen 
hebben. 
 
De eerste schooldag 
Op maandag 17 augustus verwachten we de leerlingen weer op school. In dit document is per 
deelschool aangegeven hoe laat en waar de leerlingen worden verwacht. De lesroosters voor 
leerlingen komen maandag 17 augustus rond 12.00 uur online via Magister. 
 
Servicedocument ministerie OCW 14 juli 2020 
Gedurende de zomervakantie heeft het ministerie van OCW een servicedocument opgesteld met 
daarin handvatten voor schoolbesturen om uitvoering te geven aan de landelijke maatregelen die die 
op 1 juli 2020 van kracht zijn geworden, specifiek ter voorbereiding voor het opstarten van het 
onderwijs na de zomervakantie. Ondertussen wordt er alweer volop gediscussieerd over de voor- en 
nadelen van de diverse maatregelen. Daarom komt er binnenkort misschien weer een nieuw 
document met nieuwe handvatten . Maar op dit moment moeten we het hiermee doen en volgen wij 
de richtlijnen van het servicedocument van 14 juli. 
 
Protocol en vraag& antwoord heropening scholen 
Verder is er een protocol voor de heropening van de scholen opgesteld door de diverse sociale 
partners. Er zit veel overlap in met het bovengenoemde servicedocument. Een handzame manier om 
dit protocol door te nemen is via de beschikbare Vraag & Antwoord heropening scholen. Hierin worden 
antwoorden gegeven op verschillende vragen. 
Wij zullen zo veel mogelijk handelen aan de hand van de hierboven genoemde documenten. 
 
De belangrijkste punten uit deze documenten zijn: 

• Na de zomervakantie wordt er weer volledig fysiek lesgegeven. Voor het leerproces en voor 
een gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen is het van groot belang dat 
leerlingen fysiek naar school gaan en daar de mogelijkheid hebben tot gewone interactie met 
hun leraren en medeleerlingen en daar sociale contacten kunnen aangaan en onderhouden; 

• De 1,5 meter afstand tussen alle leerlingen onderling in het voortgezet onderwijs is per 1 juli 
losgelaten, ook als ze 18 jaar of ouder zijn; 

• De 1,5 meter afstand tussen onderwijspersoneel en leerlingen blijft wel gehandhaafd, net als 
tussen onderwijspersoneel onderling; we nemen voor onze medewerkers een aantal 
werkplekbeschermende maatregelen; 

• In de praktijklessen in het beroepsgerichte onderwijs en in het praktijkonderwijs is dat niet 
altijd mogelijk, dus daar houden leerlingen en onderwijspersoneel zoveel als mogelijk 1,5 
meter afstand; 

• Daarnaast blijven de hygiënemaatregelen van het RIVM van kracht. Het gaat daarbij o.a. om: 
o Leerlingen die besmet zijn met het Covid-19 virus of leerlingen die hiermee 

vermoedelijk besmet zijn, kunnen niet naar school. Als het vermoeden bestaat dat 
een leerling besmet zou kunnen zijn, moet dit zo spoedig mogelijk gemeld worden bij 
de directeur van de deelschool. Verder moet er dan een afspraak worden gemaakt 
voor een test bij jou in de buurt. Dat is niet alleen van belang voor jouw gezondheid 
maar ook voor de gezondheid van andere leerlingen en medewerkers van de school; 

o Het strikt toepassen van de overige hygiënemaatregelen. 
• Voor de zomer heeft iedereen kunnen wennen aan het weer teruggaan naar school. Vanaf dit 

schooljaar geldt de leerplichtwet weer voor alle leerlingen. Leerlingen moeten dus weer naar 
school. De verplichting om weer naar school te komen, hoeft niet te gelden voor: 

https://winklerprins.nl/wp-content/uploads/2020/08/20200813_schema-aanvangstijden_Start-schooljaar-2020-2021.pdf
https://www.vo-raad.nl/system/downloads/attachments/000/001/016/original/Servicedocument_1.0_voor_schoolbesturen_funderend_onderwijs.pdf?1594737930
https://www.vo-raad.nl/system/downloads/attachments/000/001/003/original/Protocol_Volledig_openen_VO_%2820200810%29.pdf?1597067025
https://www.vo-raad.nl/artikelen/q-a-bij-het-protocol-volledige-heropening-scholen


 

o Leerlingen met een kwetsbare gezondheid; 
o Leerlingen met familieleden met een kwetsbare 

gezondheid; 
o Ouders of leerlingen met corona-angst. 

Deze leerlingen zijn wel verplicht het door de school aangeboden afstandsonderwijsprogramma te 
volgen. Als uw kind onder deze criteria valt, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de 
directeur van de deelschool; 

• Leerlingen moeten tot 14 dagen na een vakantie in een oranje of rood land thuisblijven en 
mogen niet op school of op het schoolplein komen. 

• In het voortgezet onderwijs is het op grond van bestaande wet- en regelgeving voor 
onderwijstijd mogelijk om een deel van de onderwijstijd met afstandsonderwijs in te vullen. Het 
is aannemelijk dat afstandsonderwijs ook dit schooljaar aan de orde zal zijn; 

• Er is aandacht voor het inhalen van opgelopen achterstanden. Dat heeft deels al 
plaatsgevonden voor de zomervakantie via onze zomerschool. Gedurende dit schooljaar komt 
hiervoor een nieuw en aanvullend programma; 

 
Ventilatie schoolgebouwen 
Er is op dit moment onduidelijkheid over de rol die ventilatie speelt bij de verspreiding van het 
coronavirus. Er is onder wetenschappers discussie over het belang van ventilatie om verspreiding van 
het coronavirus te voorkomen. Afgelopen woensdag heeft minister van onderwijs hierover een 
brief gestuurd. Scholen gaan de komende periode inventariseren in hoeverre de ventilatiesystemen 
voldoen aan het bouwbesluit. Als dat niet zo is, zoeken scholen in overleg met de GGD passende 
oplossingen. De minister van volksgezondheid heeft in het debat in de Tweede Kamer afgelopen 
woensdag aangegeven dat het gevaar van verspreiding van het virus via ventilatiesystemen niet groot 
wordt geacht. Het RIVM adviseert het schoolgebouw, de lokalen en andere ruimtes meerdere keren 
per dag te luchten door ramen en deuren tegenover elkaar open te zetten. 
 
De gebouwen van onze school met een ventilatiesysteem voldoen aan de eisen van het bouwbesluit. 
Voor de gebouwen die geen ventilatiesysteem hebben, zullen wij de richtlijnen van het RIVM volgen 
en regelmatig luchten. 
 
Tot slot 
Zoals gezegd: het wordt vast een schooljaar met uitdagingen voor ons allemaal. Wij zullen proberen 
het onderwijs en de begeleiding van de leerlingen zo goed mogelijk vorm te geven, evenals de wijze 
waarop we contact met ouders/begeleiders onderhouden. Belangrijk blijft dat we elkaar snel vinden 
als er wat is. 
 
Mochten er vragen zijn, lopen dingen niet zoals verwacht of gewenst, neem dan direct contact op met 
de docent, coördinator of deelschooldirecteur. Vaak valt veel met tijdig overleg goed op te lossen. Ik 
wens ons allemaal een goed schooljaar 2020-2021 toe. 
 
 
Mede namens de leden van het managementteam, 

Met vriendelijk groet, 
 
Ferdinand Vinke 
Bestuurder 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap/documenten/kamerstukken/2020/08/12/brief-mbt-ventilatie-en-afstandsregels
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap/documenten/kamerstukken/2020/08/12/brief-mbt-ventilatie-en-afstandsregels

