UPDATE 31 AUGUSTUS 2020
Beste leerlingen en ouders/verzorgers,
De zomervakantie is bijna voorbij. Misschien was deze een beetje anders dan anders. Toch hoop ik
dat jullie een mooie zomer hebben gehad. Volgende week begint de school en gaan we weer volledig
open. We zullen ook dit jaar nog behoorlijk rekening moeten houden met de gevolgen die het
coronavirus met zich meebrengt en de richtlijnen die wij vanuit het RIVM moeten volgen.
Met deze brief willen we jullie informeren over de stappen die we gezet hebben om hier zo goed
mogelijk mee om te gaan.

ALGEMEEN

Alleen samen houden we de verspreiding van het virus onder controle. Daarom gelden ook bij de
start van dit nieuwe schooljaar de volgende basisregels:
• We wassen vaak onze handen met water en zeep.
• We hoesten en niesen aan de binnenkant van onze elleboog.
• Volwassenen houden 1,5 meter afstand, net als docenten en leerlingen.
• Heb je milde klachten? Laat je testen en blijf thuis tot de uitslag van de test bekend is.
• Gebruik bij binnenkomst en vertrek een van de desinfectiezuilen die bij de verschillende
ingangen zijn opgesteld.

QUARANTAINE NA VAKANTIE
Komen jullie terug van vakantie in een land waarvoor het dringende advies van 10 dagen
thuisquarantaine geldt? Dan mogen jullie 10 dagen niet op school of op het schoolplein komen.
School zal voor leerlingen die, vanwege het dringende thuisquarantaine advies, direct na de
zomervakantie niet naar school kunnen geen verzuimmelding maken.
Als een leerling niet op school kan zijn, blijft de verantwoordelijkheid voor het bijhouden van de
lesstof bij de leerling.

VENTILATIE IN SCHOOL
De afgelopen weken is er veel gesproken over de rol van ventilatie van gebouwen bij het verspreiden
van het coronavirus. Ons schoolgebouw voldoet aan de eisen zoals die door het ministerie zijn
voorgeschreven. Wij hebben bij de nieuwbouw een modern systeem aangelegd dat voldoet aan alle
eisen. Een verklaring hierover is door Zandvliet afgegeven aan Lucas Onderwijs. Gebruikte lucht
wordt afgevoerd, dus er vindt geen hercirculatie plaats. Het ventilatiesysteem is in de
vakantieperiode gecontroleerd en schoongemaakt. Bovendien kunnen de ramen opengezet worden
voor extra frisse lucht.

KAPSTOKKEN EN LOCKERS

De kapstokken kunnen niet door leerlingen gebruikt worden. De leerlingen bergen hun jassen op in
de locker of nemen de jas mee het lokaal in.

MONDKAPJES

Voor wat betreft het al dan niet gebruiken van mondkapjes volgt Zandvliet het landelijk beleid. Op dit
moment is het gebruik van mondkapjes niet verplicht. Maar het staat leerlingen en medewerkers
uiteraard vrij om op eigen initiatief een mondkapje te dragen.

LOOPROUTES SCHOOL/GEBOUW ALGEMEEN

Daar waar nodig zijn in het gebouw looproutes aangegeven. De leerlingen maken gebruik van de
hoofdtrap, de zogenaamde watervaltrap. Voor de watervaltrap geldt 2-richtingsverkeer
De zij-trap mag alleen door de medewerkers worden gebruikt.

AFSTAND HOUDEN
Op school hoeven leerlingen geen 1½ meter afstand van elkaar te houden. Ook niet als ze 18 jaar of
ouder zijn. Leerlingen en onderwijs(ondersteunend)personeel houden nog wel 1,5 meter afstand tot
elkaar.

LOKALEN
Bij binnenkomst in het lokaal maken leerlingen en docenten gebruik van het desinfectie-materiaal.
Om de 1½ meter tot de leerlingen te waarborgen en om enige ruimte te hebben voor het digibord,
zijn alle stoelen en tafels opgesteld vanaf 2½ meter vanaf de muur met het bord.

ROOSTER

Het lesrooster blijft op 50 minuten staan, maar om contact tussen docent en leerlingen tijdens een
leswissel zoveel mogelijk te vermijden, verlaten docenten die naar een ander lokaal moeten 5
minuten voor het einde van de les hun lokaal; dit wordt aangegeven door de bel. Dus 5 minuten voor
het einde van de les gaat de bel voor de docentenwissel en aan het eind van de les voor de leswissel.
We hopen uiteraard dat we ‘zo normaal mogelijk’ weer les kunnen blijven geven aan alle leerlingen.
Vandaar het belang van bovengenoemde maatregelen, om de veiligheid van medewerkers en
leerlingen zoveel mogelijk te waarborgen. We doen dan ook een beroep aan iedereen om je
verantwoordelijkheid te nemen en, met respect voor elkaar, je aan deze regels te houden. Hopelijk
houden we zo samen de school open voor iedereen.

