Aan alle leerlingen

Datum
21 augustus 2020
Betreft
Maatregelen op school
Beste leerling,
Een nieuw schooljaar staat voor de deur. Hopelijk heb je genoten van een fijne en ontspannen
zomervakantie. Wij zijn heel erg blij dat we weer alle leerlingen tegelijk mogen ontvangen op
school. En kijken er naar uit je (weer) te ontmoeten.
Wel is het belangrijk dat iedereen zich houdt aan een aantal maatregelen. In deze update geven
wij informatie over wat wij als school hieraan doen en wat wij van jou verwachten. Alleen samen
krijgen we corona onder controle.
Heb je klachten? Blijf thuis!
Het is zeer belangrijk dat iedereen met klachten thuis blijft en zich laat testen. Het gaat om één of
meer van de volgende klachten: verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen
en keelpijn), hoesten, benauwdheid, plotseling verlies van reuk of smaak en verhoging of koorts
boven de 38 graden. Als je een huisgenoot hebt met verkoudheidsklachten inclusief koorts en/of
benauwdheid dien je ook thuis te blijven. Docenten zien er op toe dat leerlingen klachtenvrij in de
klas zijn. Bij twijfel heeft de docent het mandaat om je te verwijzen naar de manager onderwijs.
Hij/zij neemt dan contact op met je ouders.
Quarantaine
Ben je in een land geweest met verhoogd risico? Dan wordt dringend gevraagd om 10 dagen na
aankomst in Nederland in quarantaine te gaan. Een actueel overzicht van de landen met een
verhoogd risico vind je op https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-enantwoorden/coronavirus-veelgestelde-vragen-reizen-naar-het-buitenland.
Onderwijs blijven volgen tijdens afwezigheid
Kun je niet naar school vanwege klachten of quarantaine? Dan kan je ouder/verzorger bellen naar
040-230 94 44 en aangeven dat je afwezig bent vanwege RIVM-richtlijnen. De docenten zorgen er
dan voor dat het onderwijs zo snel mogelijk voor jou digitaal via Teams doorgaat.
Looproute
Iedereen betreedt de school aan de voorzijde van het gebouw en verlaat het gebouw aan de
achterzijde. Neem de kortste route naar de lokalen.

Pauze
Pauzeer zoveel mogelijk buiten. Iedere leerling heeft een eigen gebouw als uitvalsbasis. Buiten
pauzeren doe je op het schoolplein rondom ‘jouw’ gebouw. Het is niet toegestaan om tijdens de
pauzes naar een ander gebouw/schoolplein te gaan. Zo zorgen we ervoor dat je met zo min
mogelijk verschillende mensen in aanraking komt en de kans op besmetting kleiner is. Ga na je
laatste les zo snel mogelijk naar huis.
1,5 meter afstand en desinfectie
Leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Wel dien je 1,5 meter
afstand te houden van onze medewerkers. In de lokalen is deze afstand met een lijn op de vloer
aangegeven. Bij de praktijklessen maken onze docenten gebruik van beschermingskappen. Bij
binnenkomst in iedere ruimte dienen handen ontsmet te worden. Nadere instructies volgen via de
docenten.
Ventilatievoorschriften
De berichtgeving in de media over ventilatie heeft landelijk tot enige onrust geleid. Iedere school
heeft richtlijnen ontvangen voor de ventilatie in de schoolgebouwen. Wij zijn blij te kunnen melden
dat we voldoen aan deze richtlijnen. Onze gebouwen voldoen aan het vereiste bouwbesluit en er is
ook geen recirculerend ventilatiesysteem. Ramen en deuren worden tijdens de lessen opengezet
voor ontluchting. Lokalen waar geen ramen open kunnen worden niet gebruikt. Ventilatoren en
airco’s mogen niet aan. Bij warm weer zal de temperatuur dus oplopen. Zodra de temperatuur
buiten daalt, wordt het in het gebouw frisser. Zorg dat je hierop voorbereid bent qua kledingkeuze.
De komende weken bekijken we of we een oplossing hebben voor de winterperiode.
Heb je vragen of maak je je zorgen?
Neem dan contact op met je manager onderwijs.
We gaan er samen een mooi jaar van maken, ondanks de beperkingen die er zijn. We hopen dat de
school het hele jaar open blijft. Mocht dat niet zo zijn, dan kunnen we snel overschakelen naar
online onderwijs.
Ik wens jullie veel plezier het komende schooljaar!
Met vriendelijke groet,

Monique van Roosmalen
rector

