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Gouda, 28 augustus 2020
Beste ouders, verzorgers en leerlingen,
Een nieuw schooljaar staat voor de deur. Gelukkig kan het onderwijs volgende week D.V. weer gegeven
worden. In principe mogen alle leerlingen naar school om alle lessen te volgen. Tegelijk kan het virus zomaar
weer opnieuw toeslaan. Daarom nemen we voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat dit op school gebeurt.
Maatregelen RIVM
De maatregelen van het RIVM zijn voor ons leidend:
• Iedereen houdt anderhalve meter afstand tot elkaar (geldt niet voor leerlingen onderling).
• Handen wassen/ontsmetten bij binnenkomst van de school.
• Voor iedereen geldt: blijf thuis bij (lichte) verkoudheidsklachten.
blijf thuis als één van de gezinsleden koorts heeft of benauwd is.
Ventilatie
De afgelopen tijd is onderzoek gedaan naar de ventilatie in alle gebouwen. Waar nodig zijn (kleine)
aanpassingen gedaan zodat het onderwijs op verantwoorde wijze gegeven kan worden. Van belang is dat er
voortdurend goed gelucht wordt. Daarom zullen de ramen tijdens de lessen openstaan.
Mondkapjes
De overheid verplicht niet tot het dragen van mondkapjes. Wij sluiten ons daarbij aan. De docenten en andere
personeelsleden zullen een gelaatsscherm of mondkapje dragen in die gevallen waar anderhalve meter afstand
tot leerlingen niet mogelijk is. Daarnaast is het volgende van belang:
• Docenten kunnen aan de klas vragen een mondkapje op te zetten voor een les of lesonderdeel. Daarom
moeten alle leerlingen altijd een mondkapje bij zich hebben.
• In het openbaar vervoer zijn mondkapjes verplicht. Dat geldt ook voor busreizen vanuit de school en het
voetveer tussen Nieuw Lekkerland en Lekkerkerk.
Voor het juiste gebruik van een mondkapje verwijzen we graag naar:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2020/07/01/hoe-gebruik-ikeen-niet-medisch-mondkapje
Voortgang lessen
Als personeelsleden of leerlingen door omstandigheden (kwetsbaarheid, lichte klachten, quarantaine) niet in
staat zijn om op school te komen, gelden de volgende afspraken:
• De lessen gaan door volgens het rooster. In het klaslokaal is een surveillant aanwezig. De docent zorgt er
vanaf thuis voor dat de leerlingen verder kunnen met de lesstof.
• Bij leerlingen die langere tijd (bijvoorbeeld tien dagen quarantaine) thuis moeten blijven, wordt individueel
gekeken naar de mogelijkheden om lessen te volgen. De mentor neemt hierin de leiding en betrekt
daarbij de afdelingsleider en de zorgcoördinator.

Overige voorzorgsmaatregelen
• Er wordt niet gezongen tijdens dagopeningen en vergaderingen.
• Ook op maandag vindt de dagopening plaats in de lokalen door de vakdocenten.
Ten slotte
Al deze voorzorgsmaatregelen en gedragsregels zijn nodig om een nieuwe uitbraak van het virus te voorkomen.
Juist omdat we het van groot belang vinden dat de school ook op langere termijn open kan blijven vragen wij u
en jullie nadrukkelijk om zorg te dragen voor de naleving ervan. Zowel door zelf als ouder of leerling het goede
voorbeeld te geven als door uw zoon/dochter of je medeleerling aan te spreken als die zich niet aan de regels
houdt. Ons gebed is dat de Heere ons beschermt en Zijn zegen gebiedt over het onderwijs en allen die daarbij
betrokken zijn.
Met vriendelijke groet,
Namens de schoolleiding,

Drs. G. Bergacker
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