
 

 

 
 
 
 
 

Ouders/verzorgers van de leerlingen van de Vitusmavo 

 

Naarden, 17 augustus 2020 

 

Betreft: start schooljaar       AP/2021.002 

 

 

 

Beste ouder(s) en verzorger(s), 

 

U heeft vast en zeker gezien en gemerkt dat er in de samenleving veel te doen is over de 

maatregelen om het corona-virus terug te dringen. Dit zien we ook terug op onze school.  

Er leven wellicht vragen bij u en uw zoon/dochter en dat is begrijpelijk. Ik kan niet alle 

onzekerheden wegnemen. Ik geef natuurlijk wel graag zoveel mogelijk duidelijkheid en daarom 

schrijf ik deze brief. Ik wil u vriendelijk verzoeken de inhoud ervan met uw zoon/dochter te 

bespreken. 

 

Vrijdag hebben we met het bestuur voor de drie scholen binnen het SIVOG de volgende zaken 

besloten dan wel vastgesteld. In de eerste plaats houden we ons – uiteraard - aan de richtlijnen 

van het RIVM en het protocol van de VO-raad en de onderwijsvakbonden. Concreet betekent 

dit onder andere het volgende: 

• de school is volledig open voor leerlingen en er moet anderhalve meter afstand zijn tussen 

leerlingen en collega’s en collega’s onderling; 

• in de school is een aantal extra ‘zones’ ingericht waar alleen personeel van de school mag 

komen, om zo onnodige situaties te voorkomen waarbij afstand houden tussen leerlingen 

en personeel niet mogelijk is. Leerlingen mogen de school alléén in en uit via de ingang bij 

het schoolplein, de hoofdingang is voor personeel en bezoekers. Ook is het trappenhuis 

rechts naast de hoofdingang (‘tussen’ lokaal 11 beneden en 25 boven) alleen toegankelijk 

voor personeel; leerlingen lopen via de andere trap. Ook in en bij de aula zijn banen afgezet 

waar alleen personeel mag lopen;  

• we vragen alle leerlingen en collega’s die ziek zijn, hoesten of andere klachten hebben die 

op corona kunnen wijzen thuis te blijven, zich op de gebruikelijke manier bij ons af te 

melden en zich te laten testen. Mocht een leerling deze klachten krijgen terwijl hij of zij op 

school is, dan meldt de leerling zich direct af bij de leerjaarcoördinator. 

 

Meer specifiek geldt: 

• als blijkt dat een leerling of medewerker positief is getest, dan horen wij dat graag direct. 

Vervolgens neemt de school meteen contact op met de GGD en dan volgt de school de 

adviezen van de GGD op; 

• 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 1,5 meter; 

• er zijn situaties denkbaar waarin het voor collega’s heel moeilijk is de 1,5-meter afstand in 

acht te nemen. Dat dit soort situaties zich gaan voordoen is onvermijdelijk. Wij bespreken 

met collega’s hoe dan het beste kan worden gehandeld; 

• er zijn mondkapjes en gezichtsschermen (spatschermen) beschikbaar voor medewerkers 

die hiervan gebruik willen maken; 

• alle ventilatiesystemen zijn 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; 

• alle ruimtes voldoen aan het bouwbesluit. We doen voor alle zekerheid ook nog aanvullend 

onderzoek naar de ventilatie in de ruimtes die voldoen aan het bouwbesluit van voor 2012.  

Voor alle gebouwen van het SIVOG geldt dat we onderzoeken welke aanvullende 

maatregelen we eventueel moeten nemen om de luchtkwaliteit goed te krijgen dan wel te 

houden, ook als we niet meer zo gemakkelijk de ramen kunnen openen; 

• leerlingen wordt verzocht de inhoud van hun etui helemaal op orde te hebben en houden. 

Zou u dat thuis met enige regelmaat willen controleren? Het is altijd al belangrijk om al je 

spullen in orde te hebben, maar nu nog meer. Vanwege de hygiëne is het niet meer de 

bedoeling dat wij pennen, potloden, rekenmachines etc. aan leerlingen uitlenen. Ook voor 

leerlingen onderling is het niet verstandig spullen aan elkaar uit te lenen. 

 

Het is volgens het laatste protocol voor het voortgezet onderwijs niet meer noodzakelijk om 

bezoekers uit ons gebouw te weren. Toch wil ik u vriendelijk verzoeken zoveel mogelijk via de 

mail of telefonisch contact met ons te onderhouden. Ook blijft het mogelijk om via Teams met 

elkaar in gesprek te gaan. Mocht het toch wenselijk zijn een gesprek op school te voeren, dan 

vraag ik u alleen naar school te komen als u telefonisch of per e-mail een afspraak heeft 

gemaakt en wanneer u geen corona-gerelateerde klachten heeft. In het belang van de 

gezondheid van onszelf en onze leerlingen willen we graag zo voorzichtig mogelijk zijn; ik vraag 

daarbij om uw begrip.  

 

De situatie waarin wij ons bevinden is voor iedereen nieuw en we weten niet hoe deze zich zal 

ontwikkelen. Dit maakt het extra lastig afspraken en regels te formuleren voor alles wat zich kan 

voordoen. Het is daarom heel belangrijk dat wij hierover in gesprek gaan als dat nodig is. Neemt 

u als u dat wil contact op met de coach van uw zoon of dochter. Veel kan in overleg worden 

opgelost.  

 

Ik verwacht en vertrouw erop dat het ons lukt om samen zo goed als mogelijk om te gaan met 

de coronamaatregelen. Ondanks de onzekerheden waarmee we moeten omgaan, vinden wij 

het heel mooi dat we deze week weer onze leerlingen kunnen ontmoeten! 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Jochem Peppelenbos 

Wnd. directeur Vitusmavo 

 


