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Gouda, 16 oktober 2020
Onderwerp: berichtgeving over coronamaatregelen
Geachte ouders, beste leerlingen,
De vakantie staat voor de deur. We merken dat iedereen eraan toe is. Dat is geen wonder. Corona houdt ons
allen bezig en levert ook spanningen op. We zijn blij en verwonderd dat de meeste lessen gegeven konden
worden. Van harte hopen we dat de school ook na de vakantie ‘gewoon’ open kan blijven. We hebben dat niet
zelf in de hand. Wel kunnen we maatregelen nemen, die de uitbreiding van het virus op onze school tegengaan.
Daarvoor vragen we uw/jullie aandacht in deze brief.
In bijlage 1 worden de eerder gemaakte afspraken herhaald.
Onlinelessen
Covid-19 maakt het nodig dat er regelmatig lessen online gevolgd moeten worden. In de bijgevoegde poster
(bijlage 2) wordt de werkwijze bij afstandsonderwijs schematisch weergegeven.
Rondom onlinelessen gelden de volgende afspraken:
Camera:
Leerlingen zijn zichtbaar via de webcam als de docent erom vraagt.
Fatsoen:
leerlingen zijn fatsoenlijk gekleed en volgen de les actief vanachter een werkplek
(bureau of tafel).
Aanwezigheid:
leerlingen zijn verplicht aanwezig. Als een leerling meerdere keren niet in de les
aanwezig is, wordt contact met thuis opgenomen.
Mondkapje verplicht
De overheid heeft een mondkapjesplicht aangekondigd. Wij gaan de mondkapjesplicht buiten de lessen met
ingang van maandag 26 oktober invoeren, voor personeel en leerlingen.
Leerlingen en collega’s die geen mondkapje dragen, worden daarop aangesproken. Leerlingen die weigeren
een mondkapje op te doen, worden vanaf woensdag 28 oktober naar huis gestuurd.
Pauzetijden
Om drukte in de aula’s zoveel mogelijk te vermijden, zal in Gouda en Leiden vanaf 26 oktober de ochtendpauze
voor verschillende groepen op verschillende tijden plaatsvinden. De leerlingen worden hierover vanuit de eigen
afdeling geïnformeerd.
We adviseren de leerlingen de pauzes zoveel mogelijk buiten door te brengen.
Ventilatie
De afgelopen maanden is onderzoek verricht naar de ventilatie in de gebouwen. In bijlage 3 vindt u informatie
over de stand van zaken.

Houd er rekening mee dat het de komende tijd minder warm is in school dan gebruikelijk. Een dikke trui kan
handig zijn.
Ouder- en voorlichtingsavonden
Voorlichtingsmomenten worden online georganiseerd.
Ook de ouderavonden naar aanleiding van het eerste rapport zullen telefonisch (of, als de docent dat wenselijk
vindt, online) plaatsvinden. Ouders kunnen zichzelf op de gebruikelijke wijze aanmelden.
Muziekavond St. Jan
Helaas kan de jaarlijkse muziekavond in de St. Jan niet op de gebruikelijke wijze gehouden worden. De
muzieksectie zal een onlineavond met een mooi programma organiseren. Een uitnodiging volgt.
We vertrouwen erop u met deze informatie van dienst geweest te zijn en wensen alle leerlingen van harte een
ontspannen en fijne vakantie toe.
Met vriendelijke groet,
Namens de schoolleiding,
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