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Gouda, 7 oktober 2020
Onderwerp: berichtgeving over coronamaatregelen
Geachte ouders, beste leerlingen,
De afgelopen dagen is de voortgang van het onderwijs gedurende de coronacrisis opnieuw tegen het licht
gehouden. De grote lijn van de eerder gemaakte afspraken blijft staan. Hier en daar zijn aanvullingen of
verhelderingen nodig. Wij zijn van plan om, D.V. eind volgende week alle afspraken overzichtelijk op een poster
af te drukken.
Er zijn drie onderwerpen die we nu alvast onder uw aandacht willen brengen.
ZOA-nacht in klas 3
De ZOA-nacht is een hoogtepunt in de schoolloopbaan van veel leerlingen. De derde klassen zien uit naar
volgende week donderdag en zijn actief met het inzamelen van geld. We hebben ons afgevraagd of het
verantwoord is om de ZOA-nacht door te laten gaan, nu corona weer steeds meer om zich heen grijpt. Helaas
hebben we moeten besluiten dat het beter is om leerlingen en personeelsleden niet aan extra’s risico’s bloot te
stellen en de ZOA-nacht te annuleren. De nacht is echt een uitputtingsslag voor docenten en leerlingen. Dat
maakt hen vatbaarder voor het virus. Daarom is besloten tot een andere invulling van de actie voor ZOA. In
plaats van een ZOA-nacht zal er een lessenmarathon gehouden worden. Deze zal plaatsvinden op donderdag
15 oktober, van 12.00 tot 23.00 uur.
Dat is een teleurstelling, in de eerste plaats voor de leerlingen. Maar ook voor docenten en afdelingsleiders, die
druk bezig waren met de voorbereiding. Wij hopen van harte dat de organisatoren in staat zijn, ondanks de
andere invulling, de leerlingen een aantrekkelijk programma te kunnen bieden, waardoor de alternatieve ZOAnacht toch een gebeurtenis wordt die ze niet snel zullen vergeten.
Overigens doen we de ZOA-nacht niet voor onszelf. Het doel is dat er geld opgehaald wordt om kinderen in
Oeganda, die het in alle opzichten veel minder goed hebben dan wij, de gelegenheid te geven naar school te
gaan. We hopen van harte dat onze leerlingen de motivatie vasthouden om zich in te zetten voor hun minder
bedeelde leeftijdsgenoten.
De lessenmarathon zal om 23.00 uur afgelopen zijn. Veel ouders zullen het niet verantwoord vinden om hun
kind dan alleen naar huis te laten komen. Wij doen een beroep op u om daar met andere ouders en leerlingen
afspraken over te maken en de leerlingen zo nodig op te halen. Vanuit de sectoren/locaties wordt u over het
programma en exacte tijden nader geïnformeerd.
Mondkapjes
Gisteren heeft de schoolleiding zich beraden op het dringende advies van de overheid om in het voortgezet
onderwijs mondkapjes te dragen buiten de lessen.

Wij willen het dringende advies van de minister van harte steunen. Niet alleen omdat hierdoor het virus
hopelijk minder kans krijgt zich uit te breiden, maar ook omdat het advies gegeven wordt door de over ons
gestelde overheid.
U als ouders hebt hierin een eigen verantwoordelijkheid. Wij vragen u dit advies thuis te bespreken en uw
kinderen te stimuleren om in de gangen en aula een mondkapje te dragen.
Ventilatie
Er heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de ventilatie in onze gebouwen. In een aantal ruimtes wordt
helaas niet voldaan aan de vereiste voorwaarden. Natuurlijk werken we aan oplossingen, maar het zal nog
enige tijd duren voor alles in orde is. We hopen daar spoedig meer over te kunnen zeggen. Voorlopig zal er veel
geventileerd en gelucht moeten worden om de luchtkwaliteit goed te houden. Dat betekent dat het de
komende maanden in de school minder warm zal zijn dan we gewend zijn. Een extra dikke trui kan nodig zijn.
Wij vertrouwen erop u/jullie met deze informatie van dienst geweest te zijn.
Met vriendelijke groet,
Namens de schoolleiding,

Drs. G. Bergacker

