
Beste leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en collega’s, 
 
Afgelopen vrijdag werden de nieuwe coronamaatregelen voor het onderwijs bekend. Met dit bericht 
informeren wij jullie over de gevolgen voor onze school. 
 
De scholen blijven open 
Het goede nieuws is dat de scholen open blijven. Daar zijn wij blij om. Online onderwijs is een goede 
oplossing als het niet anders kan, maar persoonlijk contact tussen leerling en docent is toch veel beter. 
En voor leerlingen is het ook fijner wanneer ze elkaar kunnen blijven ontmoeten op school. Voor 
medewerkers trouwens ook. 
 
De open school brengt verantwoordelijkheden met zich mee 
De open school brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee. Een grote verantwoordelijkheid om 
voor een veilige en verantwoorde werkomgeving op school zorg te dragen én een grote 
verantwoordelijkheid naar de samenleving om de besmettingen in en door het onderwijs zo gering 
mogelijk te houden. Bijna alle andere sectoren gaan weer grotendeels op slot. Dat scholen open mogen 
blijven is een groot voorrecht. Dit betekent dat het cruciaal is dat we de maatregelen die voor de scholen 
gelden, serieus nemen en met grote zorg naleven. 
 
De nieuwe maatregelen 
De open school betekent niet dat alles blijft zoals het was. De volgende aanvullende maatregelen gelden 
vanaf dinsdag 30 november: 

• Mondkapjesplicht: alle leerlingen en medewerkers dragen een mondkapje wanneer zij zich 
verplaatsen door de school. In de les kan het mondkapje af maar bij sommige lessen (bijvoorbeeld 
praktijklessen) moeten ze op. Bij twijfel beslist de docent of deelschooldirecteur. Leerlingen die om 
speciale redenen geen mondkapje kunnen dragen, vragen ontheffing aan bij de deelschooldirecteur.  

• We gaan pauzes spreiden en brengen looproutes aan om afstand te bewaren. 

• Contacten tussen verschillende klassen worden zoveel mogelijk vermeden. 
 
Nog even: de basismaatregelen van vorige week 

• Onderwijspersoneel werkt thuis, tenzij zij onderwijs moeten geven of anderszins in het belang van 
leerlingen op school moeten zijn. Teamvergaderingen en studiedagen vinden dus online plaats; 

• Ouders/verzorgers komen niet in de school, tenzij dit echt niet anders kan (en dan alleen op 
afspraak); de MOL-gesprekken van de komende weken worden dan ook online gehouden; 

• Alle volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar; 

• Vieringen vinden plaats zonder externe aanwezigen; 

• Iedereen met klachten blijft thuis, totdat een negatieve testuitslag is ontvangen; 

• Iedereen gaat in quarantaine als een huisgenoot positief is getest.  

• Het dringende advies aan leerlingen en medewerkers van de school is om 2 keer per week preventief 
een zelftest te gebruiken. Deze testen zijn verkrijgbaar bij de conciërges op alle locaties. 

 
Daarnaast blijven voor iedereen de volgende basismaatregelen gelden:  

• handen wassen,  

• binnenruimtes ventileren; 

• geen handen schudden en 

• bij klachten testen en thuisblijven. 
 

Tot slot 
We hopen dat met deze maatregelen iedereen gezond blijft waardoor we de school zo lang mogelijk 
open kunnen houden. Hopelijk hoeven we dan niet weer terug naar het online onderwijs. Ik wil iedereen 
vragen hiervoor zijn uiterste best te doen. 
 
Met vriendelijke groeten, 

 
Ferdinand Vinke 
Bestuurder 
 


