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De start van het schooljaar en update corona

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Start schooljaar
De start van het schooljaar hebben we inmiddels achter de rug. Corona hebben we helaas nog niet achter
de rug. Het is fijn om weer met alle leerlingen fysiek te kunnen werken op onze school. Hierdoor is de
‘’normale’’ energie weer terug in de school. Daarnaast proberen we met elkaar zo goed mogelijk de
richtlijnen van het RIVM te volgen. Hier blijven we elkaar op aan spreken en gelukkig wordt hier ook door
de leerlingen rekening mee gehouden. We snappen dat dit soms best lastig is. Met elkaar houden we
corona onder controle. Ik wil u ook vragen dat wanneer u in het huishouden een besmetting heeft van
corona dit ook telefonisch te melden aan de school. Dit geeft ons de juiste informatie om ook de juiste
stappen te kunnen nemen voor de veiligheid op school. Zo kunnen wij zicht houden op de situatie en
voorkomen dat er weer vervelende maatregelen moeten worden genomen.
Ventilatie
Volgende week zullen luchtmetingen plaatsvinden in onze school om inzicht te krijgen of er voldoende
geventileerd wordt en welke maatregelen eventueel nog moeten gaan plaatsvinden. Op 1 oktober zal
hierover duidelijkheid moeten ontstaan en zal ook communicatie plaatsvinden over de bevindingen. Dit
extra onderzoek wordt gedaan in opdracht van ons ministerie en is landelijk beleid. Onze ventilatie voldoet
op dit moment aan de richtlijnen van ons bouwbesluit, zoals eerder ook al is gecommuniceerd.
Klachten en thuisblijven
Afgelopen week is er een toename geweest in de leerlingen die met verkoudheidsklachten of andere
coronaklachten thuis zijn gebleven. We begrijpen ook de twijfels die hierover ontstaan, deze twijfels
hebben we allemaal in meer of mindere mate. In de bijlage zit daarom een ‘’beslisboom’’, die kan helpen
om een juiste keuze te maken of een leerling naar school kan. Deze ‘’beslisboom’’ staat ook op de website
van onze school.
Onderwijs
Doordat een leerling sneller thuis kan komen te zitten, zal het onderwijs ook daarop worden aangepast.
Het grootste deel van de leerling is natuurlijk gewoon op school en de docenten zullen hun lessen hierop
blijven inrichten. In de loop van volgende week is er wel de mogelijkheid om een les mee te luisteren en
zal een eventuele presentatie op het scherm ook worden gedeeld via Teams. Een leerling die thuis zit, zal
echter geen vragen kunnen stellen tijdens de fysieke les aan de docent. Hier hebben we voor de zomer
met elkaar ervaringen in opgedaan en dit gaat ten koste van de grootste groep die dan fysiek aanwezig is.
Ondanks de onzekere situatie over hoe het virus zich zal ontwikkelen heb ik vertrouwen in de manier hoe
we nu met elkaar omgaan. Laten we met elkaar alert blijven en vertrouwen op een mooi en leerzaam
schooljaar met elkaar.
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