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Aan alle leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s)  

 

 

Zwolle, 14 augustus 2020 

Kenmerk: 2020/012/krk 

Betreft: Opening school en corona 

 

 

Beste leerling, beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Maandag 17 augustus a.s. gaan we weer volledig open voor al onze leerlingen. We vinden het 

ontzettend fijn dat wij iedereen weer kunnen ontvangen op school. 

 

Uiteraard gaat deze ontvangst gepaard met een aantal maatregelen. Via deze brief brengen we jullie 

graag op de hoogte van wat de volledige opening betekent.  

 

We richten ons in deze brief tot de leerling. De informatie is uiteraard ook voor ouder(s)/verzorger(s) 

van belang om door te lezen en het zou fijn zijn als onderstaande thuis alvast wordt besproken.  

De studieleider en mentor zullen hier volgende week ook aandacht aan besteden. 

 

We hopen er samen met jullie een mooi en succesvol schooljaar van te maken! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de schoolleiding, 

 

Hiske Kromdijk 

Directeur 

 

 

 
 

Het kabinet heeft op 24 juni 2020 besloten dat – op basis van het advies van het OMT – de 1,5 meter 

afstand tussen leerlingen onderling in het voortgezet onderwijs wordt losgelaten. Dit geldt ook voor 

leerlingen in het VO die 18 jaar of ouder zijn. De afstand van de 1,5 meter tussen onderwijspersoneel en 

leerlingen blijft wel gehandhaafd, net als tussen onderwijspersoneel onderling. Het protocol (klik hier) 

met regels dat voor alle middelbare scholen in Nederland geldt, is aangepast op de volledige opening 

na de zomervakantie.  

 

In de zomervakantie zijn er nieuwe ontwikkelingen geweest rondom Covid-

19. We volgen uiteraard ook nu de berichtgeving en besluiten vanuit het 

kabinet, en zullen jullie informeren en e.e.a. aanpassen indien nodig.  

https://www.vo-raad.nl/artikelen/opening-scholen-na-de-zomervakantie
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Essentieel blijven de volgende drie uitgangspunten:  

 
1. Elke leerling of medewerker met de volgende gezondheidsklachten blijft thuis!   

Neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid. Ook als jijzelf of iemand uit jouw 

huishouden 38 graden koorts en/of benauwdheidsklachten heeft, blijf je thuis. Je mag weer 

naar school als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft. 
2. Houd afstand tot medewerkers! 

1,5 meter, dit geldt ook voor medewerkers onderling. 
3. Hygiëne! 

Binnen school geldt voor iedereen een aantal belangrijke hygiënemaatregelen. 

 

In en rond de school zijn de RIVM-richtlijnen leidend. Dat betekent: 

 

1. Medewerkers houden 1,5 meter afstand van elkaar en tot de leerlingen.  

2. We wassen onze handen meerdere keren per dag goed, tenminste 20 seconden. 

3. We schudden geen handen. 

4. We hoesten en niezen in onze elleboog. 

5. We zitten niet aan ons gezicht. 

Bovenstaande drie uitgangspunten en de bijbehorende richtlijnen van het RIVM zijn de 

allerbelangrijkste. Als leerlingen, ouders en medewerkers hier zeer zorgvuldig mee omgaan, dan is de 

kans het grootst dat we het coronavirus buiten de deuren van school houden. Iedereen is 

aanspreekbaar op zijn/haar gedrag en we geven elkaar de ruimte.  

Hieronder geven we een uitgebreide toelichting op de drie bovenstaande uitgangspunten.  

 

1. Elke leerling of medewerker met gezondheidsklachten blijft thuis 

 

Bij neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid blijf je thuis. Ook als jijzelf of iemand uit 

het huishouden 38 graden koorts en/of benauwdheidsklachten heeft, blijf je thuis. Je mag weer naar 

school als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft.  

 

Als je thuis moet blijven i.v.m. lichte klachten, volg je online onderwijs. Ontwikkel je in de loop van de 

schooldag klachten, neem dan contact op met je studieleider.  

 

Online Onderwijs 

Als niet alle leerlingen tegelijkertijd naar school kunnen/mogen komen, dan werken we met een 

hybride onderwijssysteem. Dit betekent dat een klein deel van de klas les op school krijgt, de rest van 

de klas zal de les op afstand volgen.  

 

Op dit moment is het zo dat alle leerlingen tegelijkertijd naar school moeten komen en dat we 

onderwijs op school aanbieden. Leerlingen en docenten die niet ziek zijn, maar wel lichte 

gezondheidsklachten hebben, kunnen thuis onderwijs volgen of verzorgen.  

 

Dit betekent het volgende: 

 
- Als je online onderwijs volgt, log je via TEAMS in bij de les. Afspraken 

hierover ontvang je komende week van je studieleider of mentor.  
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- Als je vanwege milde gezondheidsklachten niet naar school kunt komen, maar wel les kunt 

volgen, dan word je niet ziekgemeld door je ouders. Je volgt online onderwijs, de procedure 

voor vermelding volgt volgende week.  

- Als je vanwege gezondheidsklachten niet naar school kunt komen, laat je je testen. Vanaf 1 juni 

kan iedereen met klachten zich laten testen op het coronavirus. Zo ontstaat er controle op het 

virus en beschermen we elkaar. Ouder(s)/verzorgers(s) nemen contact op met de GGD (0800 – 

1202 of via rijksoverheid.nl/coronatest) om jou te laten testen.  

- Behoor je tot de risicogroep (klik hier) of behoort een gezinslid tot de risicogroep, dan nemen 

ouder(s)/verzorger(s) contact op met de studieleider. Je wordt dan vrijgesteld van fysiek 

onderwijs en je volgt onderwijs online.  

Afspraken bij online onderwijs: 

 
- Docenten zijn op hun werkdagen bereikbaar. Docenten zijn niet verplicht om na 17.00 uur of 

op vrije dagen/dagdelen te reageren. Docenten reageren wel zo snel mogelijk.  

- Lessen worden verzorgd via TEAMS. 

- Huiswerk staat in Magister. 

- Communicatie tussen docent en leerling gaat via TEAMS. 

- Communicatie door schoolleiding en studieleiders aan leerlingen gaat via Magister. 

 

2. Houd afstand tot medewerkers 

 
Vanaf 1 juli 2020 is de 1,5 meter afstand tussen alle leerlingen onderling in het voortgezet onderwijs 

komen te vervallen. Tussen medewerkers en leerlingen en tussen medewerkers onderling blijft de 1,5 

meter wel gehandhaafd.  

 

Afstand houden in de school 
De huidige informatie d.m.v. stickers in het gebouw blijft bestaan en wordt waar nodig aangepast. Dit 
betekent o.a. dat je rechts houdt in de gangen. Jouw gedrag kan het verschil maken! 

 

Gebruik openbaar vervoer 

Wanneer je binnen een straal van 8 kilometer van de school woont, word je uitdrukkelijk verzocht om 

geen gebruik te maken van het OV en zoveel mogelijk op de fiets te komen, dan wel je te laten 

brengen door een ouder/verzorger. Op deze manier wordt geprobeerd de druk op het OV zo laag 

mogelijk te houden. 

 

Gebruik lokalen 

Docenten zitten zoveel mogelijk in een vast lokaal. Docenten die mee moeten bewegen in de 

leerlingenstroom tijdens b.v. pauzes of leswisselingen kunnen uiteraard mondkapjes gebruiken. Ook is 

het voor docenten toegestaan de les 5 minuten eerder te verlaten en zich te verplaatsen naar de 

volgende plek. Leerlingen blijven tot de bel in het lokaal zitten.  

 

Kuchschermen en gezichtsbescherming 

In de lokalen en overige ruimtes worden kuchschermen geplaatst. Het staat eenieder vrij om een 

mondkapje te gebruiken; hier zorg je zelf voor. Tijdens busreizen, bijvoorbeeld i.v.m. een excursie, is 

het dragen van een mondkapje verplicht.  

 

 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen
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Gezonde Schoolkantine 

De schoolkantine gaat weer open. Bij de balie zullen plexiglas kuchschermen worden geplaatst. Er 

wordt zoveel mogelijk contactloos betaald. 

 

Ouder(s)/verzorger(s) en externen in de school 

Afspraken met ouder(s)/verzorger(s) en externen vinden zoveel mogelijk telefonisch of online plaats. 

Wanneer een fysiek gesprek noodzakelijk is, geldt naast de strikte naleving van de uitgangspunten dat 

vooraf een triage (vragenlijst) moet worden toegepast. Deze triage gebeurt bij de receptie van het A-

gebouw.  

 

De geplande kennismakingsavonden worden bij uitzondering wel op school georganiseerd, met in 

achtneming van de coronamaatregelen. Ouder(s)/verzorger(s) worden t.z.t. door de studieleiders 

geïnformeerd.  

 

3. Hygiëne! 

 
Binnen de school geldt voor iedereen een aantal belangrijke hygiënemaatregelen.  

 

Desinfecteren van je handen bij binnenkomst in het gebouw 
Iedereen die het gebouw binnenkomt, moet zijn/haar handen desinfecteren met gel. Bij de entree 
staan daarvoor zuilen. We reinigen onze handen regelmatig meerdere keren per dag ten minste 20 
seconden.  

 

Kluisjes 

De kluisjes op school mogen weer gebruikt worden.  

 

Reinigen van docententafel bij binnenkomst en vertrek 

Docenten reinigen de eigen tafel. Voor leerlingen geldt deze maatregel niet meer. Het 

reinigingsmateriaal staat op de docententafel.  

 

Ventilatie- en luchtbehandelingssysteem 

We ventileren zo optimaal mogelijk. Ramen en deuren blijven zoveel mogelijk open staan. Het 

ventilatiesysteem van Thorbecke voldoet aan het bouwbesluit.  

 

Toiletten 

In alle toiletten is voldoende zeep aanwezig en er hangt papier om je handen mee af te drogen. Ook 

staat er een prullenbak om het papier in te gooien. 

 

Vragen? 

Voor vragen en/of opmerkingen kun je in eerste instantie terecht bij de mentor.  


