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1. Corona nieuws.
Mondkapjes.
Vanaf afgelopen maandag is het dragen van
mondkapjes weer verplicht op alle VO scholen in
Nederland. De eerste indruk van ons is dat de
leerlingen zich er goed aan houden. De regel is dat
bij alle bewegingen in de school het mondkapje
gedragen wordt. Als je zelf geen mondkapje bij je
hebt dan kan je er aan de deur een kopen voor 50 eurocent.
1,5 meter afstand.
Alle collega’s onderling houden 1,5 meter afstand van elkaar. We vragen aan leerlingen om
ook zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tot al onze medewerkers te houden. Soms is dat niet
mogelijk en dan kan er in de les gevraagd worden om een mondkapje te dragen.
Looproutes in de school.
In de gangen van onze school hebben we looproutes aangebracht. Deze laten aan
duidelijkheid niets te wensen over. We vragen aan iedereen om zich te houden aan de
looproutes in de gangen van de school.
Ventileren en warme kleding.
Op zich voldoet ons ventilatiesysteem aan alle normen. Toch kan het zijn dat we extra
ventileren op school door soms een raam of deur open te zetten. Het kan dan wat frisser
zijn in de lokalen. Het is niet nodig om je jas in de klas aan te houden. Het is wel verstandig
om een trui aan te trekken of dunnere kleding in verschillende laagjes.
Heb je verkoudheidsklachten?
Dan blijf je thuis en laat je testen bij de GGD.

Heb je geen verkoudheidsklachten?
Neem dan 2 keer per week een zelftest af. Deze zijn gratis te verkrijgen bij de conciërge.
Ga je stage lopen?
Dan mag dat gewoon doorgaan.
Tijdens de pauzes op school.
Blijf je zoveel mogelijk op een vaste plaats in de aula of op het Plein zitten. Loop niet op en
neer. Je kan ook naar buiten om te pauzeren op het schoolplein. Blijf dan buiten en loop
niet op en neer van buiten naar binnen. De klassen 1 pauzeren op het Plein of buiten, de
rest in de aula of buiten.
Afspraken op school met externe bezoekers.
Alle afspraken worden online gemaakt. Externe bezoekers hebben geen toegang tot de
school behalve voor zeer dringende zaken vanwege de voortgang van het onderwijs.
Bij noodzakelijke schoolbezoeken vragen wij om de QR code en een ID bewijs. Voor
dringende bezoeken zonder QR code hebben wij één ontvangstruimte beschikbaar. Het
dragen van een mondkapje is voor alle bezoekers verplicht.
Doe hier de corona check. Klik op:
https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/nl/jouw-situatie

2. Voortgang van de lessen.
Regelmatig komt het voor dat docenten afwezig zijn om corona gerelateerde zaken zoals
quarantaine voor henzelf of situaties in hun gezin. Daarnaast kunnen docenten ook afwezig
zijn door ziekte of verlof. Het lukt ons al geruime tijd niet om voldoende vervangers te
vinden. We zijn blij dat we enkele mensen bereid hebben gevonden om af en toe één of
meerdere lessen te vervangen. Helaas moeten we regelmatig lessen annuleren.
Lessen die uitvallen worden altijd via Zermelo meegedeeld. Iedere leerlingen heeft de
Zermelo app op zijn telefoon staan en kan daar bij mededelingen zien of zijn lessen
doorgaan.

3. Afspraken met de buren.
Zoals iedereen hebben wij met onze school te maken met buren. In de directe omgeving
van onze school bevinden zich het Golfbad, een sportschool, een kinderdagverblijf en een
restaurant. Wij willen elkaar zo weinig mogelijk tot last zijn en daar waar we kunnen elkaar
helpen om eventuele overlast te beperken. Van onze leerlingen vragen we daarom de
medewerking over het volgende:
- Gooi geen rommel op de grond, ook niet buiten ons schoolterrein
- Speel geen harde muziek die last voor anderen kan veroorzaken
- Ga niet onder een afdak staan dat van een ander is (bijvoorbeeld bij het restaurant)
- Verlaat direct na schooltijd de omgeving van de school
Komt u met de auto of bus leerlingen ophalen?
Wij vragen u om dan stapvoets te rijden in de directe schoolomgeving en te parkeren in de
parkeervakken achter het zwembad. De parkeervakken tegen de sportschool zijn privé
terrein.

