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Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,
In deze brief wil ik u/jullie op de hoogte brengen van een tweetal aanvullende maatregelen die
wij treffen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.
De eerste maatregel betreft leerlingen die recent terug zijn gekomen van vakantie uit een
gebied met een kleurcode ‘oranje’ of ‘rood’. Voor deze gebieden geldt een dringend advies om
14 dagen in quarantaine te gaan bij aankomst in Nederland. Dit betekent dat wanneer een
leerling recent in een dergelijk gebied is geweest, het de bedoeling is dat hij/zij thuis blijft tot
deze 14 dagen zijn verstreken en in de tussentijd niet naar school gaat. U kunt uw kind afmelden
op de gebruikelijke manier en daarbij vermelden dat het om thuisquarantaine gaat; zijn/haar
coach zal dan zo snel mogelijk contact opnemen over het gemiste schoolwerk. Anders dan in
eerste instantie in het nieuws kwam, geldt huisquarantaine als geoorloofd schoolverzuim en zal
door ons dus niet worden gemeld aan de leerplichtambtenaar.
De tweede maatregel betreft het bezoek aan de supermarkt PLUS schuin tegenover de school.
Na nauw overleg hebben wij gezamenlijk besloten dat er geen leerlingen meer toegelaten
worden tot de supermarkt. Het is, met groepjes / groepen leerlingen die tegelijkertijd naar de
winkel komen, niet mogelijk de geldende corona-regels te handhaven. Deze maatregel geldt
ook voorafgaand aan en na afloop van de lesdag en in tussenuren. Sowieso is het, met
uitzondering van leerlingen in klas 4, niet toegestaan om tijdens de lesdag het terrein van de
school te verlaten, ook niet in de pauzes.
Gisteren heb ik u/jullie al bericht over de genomen maatregelen op school, die – kort
samengevat – op het volgende neerkomen:
• er moet (waar mogelijk) anderhalve meter afstand worden bewaard tussen leerlingen en
collega’s en collega’s onderling;
• leerlingen maken alleen gebruik via de ingang bij het plein, de hoofdingang is voor
personeel en bezoekers. Ook is er een aantal extra ‘zones’ ingericht waar alleen personeel
van de school mag komen;
• we vragen alle leerlingen en collega’s die ziek zijn, hoesten of andere klachten hebben die
op corona kunnen wijzen thuis te blijven of naar huis te gaan, zich op de gebruikelijke
manier bij ons af te melden en zich te laten testen;
• elk klaslokaal heeft een kuchscherm op het bureau van de docent en in elk lokaal is het voor
de docent mogelijk les te geven op anderhalve meter;
• er zijn mondkapjes en gezichtsschermen (spatschermen) beschikbaar voor medewerkers
die hiervan gebruik willen maken;

•

•

alle ventilatiesystemen zijn gecontroleerd en voorzien van nieuwe filters. We ventileren de
school zoveel als praktisch mogelijk is door ramen open te zetten en in de pauzes ook de
deuren;
leerlingen moeten de inhoud van hun etui helemaal op orde hebben en houden; het is niet
mogelijk spullen van school te lenen en ook van elkaar lenen is i.v.m. de hygiëne erg
onverstandig.

Ik vertrouw erop u/jullie hierbij voldoende te hebben geïnformeerd en tegen de leerlingen zeg
ik: ik hoop jullie morgen te zien!
Met vriendelijke groet,

Jochem Peppelenbos
Wnd. directeur Vitusmavo

