
 

 

 

Delft, 28 augustus 2020 

 

Betreft: start schooljaar en maatregelen corona 

 

Beste ouders /leerlingen, 

 

We hopen dat iedereen een goede vakantie heeft gehad en dat je weer zin hebt om te starten 

met school. Volgende week zullen de lessen weer starten. We zien er naar uit om je weer te 

mogen ontvangen op school en er samen met alle leerlingen een goed schooljaar van te 

maken. 

Vorig jaar hebben we een bijzonder schooljaar afgesloten. Bijzonder vanwege de uitbraak van 

het coronavirus.  

Ook tijdens de vakantie is daarover bericht. We gaan dit schooljaar starten met alle leerlingen 

op school en een rooster waarin alle lessen plaatsvinden. Daar zijn we heel blij om. Aangezien 

corona zich helaas nog steeds verspreidt, kan het zijn dat je dit spannend vindt of zelfs een 

beetje eng. We moeten een aantal goede afspraken met elkaar maken om je aanwezigheid op 

school zo goed mogelijk te laten verlopen. In deze brief zetten we deze afspraken op een rijtje. 

 

1. 1,5 meter afstand 

Het RIVM heeft maatregelen opgesteld voor het onderwijs om het mogelijk te maken om het 

onderwijs door te kunnen laten gaan. Deze maatregelen volgen wij. In deze maatregelen staat 

dat de leerlingen onderling geen 1,5 meter hoeven aan te houden. De 1,5 meter geldt echter 

wel tussen leerlingen en volwassenen, dus het personeel dat op school werkt. Wij vragen alle 

leerlingen om deze afstand van 1,5 meter ten opzichte van het personeel van de school goed 

te bewaren.  

Tijdens de lessen zal deze afstand van 1,5 meter makkelijker te handhaven zijn. We vragen je 

vooral op te letten als je door de gang loopt en als je pauze hebt. De deuren van de lokalen 

worden niet op slot gedraaid. Je kan dus bij aankomst bij een lokaal naar binnen om op je plek 

te gaan zitten, ook als  de docent nog niet aanwezig is.  

We hebben het rooster aangepast zodat er gescheiden pauzes ontstaan. Hiermee voorkomen 

we dat er te veel leerlingen tegelijk pauze hebben. Ook de plaats waar leerlingen pauze 

houden, hebben we verdeeld in het gebouw. Klas 1 en 2 kunnen pauze houden in de aula, klas 

3 en 4 in de centrale hal en de overblijfruimten en klas 5 en 6 in het auditorium. Daarnaast zijn 

we bezig om buiten op het plein een aantal picknickbanken te plaatsen, zodat iedereen daar 



 

ook pauze kan houden. Zie bijlage; klassen 1, 3 en 5 hebben pauze volgens de linkerkolom 

(oranje), en de klassen 2, 4, en 6 volgens de rechterkolom (groen). 

De gescheiden pauzes betekenen ook dat de bel die het volgende lesuur of pauze aangeeft, 

tijdens de verschillende lessen zal afgaan en niet altijd voor alle leerlingen geldt. Om eventuele 

verstoring van de lessen zoveel mogelijk te voorkomen, gaat de bel 5 minuten voor het begin 

van de lessen niet. We vragen je om op tijd bij de les te zijn. 

Tijdens instructie bij vakken waar de 1,5 meter niet kan worden gehandhaafd, zoals 

bijvoorbeeld tijdens een practicum, moeten de leerlingen ook een mondkapje dragen. Deze 

mondkapjes worden door de docent tijdens de les uitgereikt.  

Tot slot: Vaak zullen deuren van lokalen open staan. We vragen je om daar rekening mee te 

houden en de lessen niet te verstoren, ook als je bijvoorbeeld even naar je kluisje moet 

dichtbij een lokaal waar lesgegeven wordt. 

 

2. Handen wassen en desinfecteren 

Het RIVM geeft ook aan dat het wassen en desinfecteren van je handen een grote bijdrage 

levert aan het verminderen van het risico corona op te lopen of te verspreiden. In de school 

staan veel zuilen om je handen te desinfecteren. Gebruik die regelmatig, in elk geval als je 

binnenkomt. Ook na een bezoek aan het toilet is het zeer verstandig om je handen goed te 

wassen en te desinfecteren. 

 

3. Triage  

Alle bezoekers op onze school moeten zich melden bij de receptie. De collega’s van de receptie 

stellen een aantal gezondheidsvragen en laten een contactformulier invullen. Van alle 

bezoekers wordt daarnaast verwacht dat zij hun handen desinfecteren bij één van de 

desinfecteerstations bij de ingang. Alle ouders die de school bezoeken tijdens de 

kennismakingsavond met de mentor (zie ook punt 8) ontvangen digitaal een dergelijk 

formulier. Wij verzoeken u om het ingevulde formulier mee te nemen naar de 

kennismakingsavond. 

 

4. Quarantaineplicht 

Als je onlangs op vakantie bent geweest in het buitenland en dit gebied is als oranje of rood 

gemarkeerd, dan bestaat er een quarantaine verplichting van 10 dagen. Je kunt dan niet op 

school komen. Laat je ouders contact opnemen met school als dit het geval is.  

 

5. Klachten en symptomen 

Als je klachten of symptomen van corona hebt (koorts, droge hoest, vermoeidheid, keelpijn, 

hoofdpijn) dan vragen we je om thuis te blijven. Als je op school bent en je ervaart deze 

klachten, meld dit dan gelijk. Je moet in deze omstandigheden naar huis. We vragen u als 

ouder om uw kind te laten testen op corona. Indien de uitslag negatief is, dan kan uw kind 

weer naar school. Mocht de uitslag positief zijn, dan vragen we u de uitslag per omgaande 

door te geven aan de school. U kunt dit doorgeven aan de receptie van de school. 



 

 

6. Ventilatie 

De ventilatie van onze school voldoet aan de wettelijke vereisten. We hebben intern afspraken 

gemaakt om middels natuurlijke ventilatie de ventilatie verder te optimaliseren.  

 

7. Leerlingen in de risicogroep 

Leerlingen die tot een risicogroep behoren of leerlingen waarvan een gezinslid tot een 

risicogroep behoort kunnen in overleg met de school thuisblijven. De school kan hierover 

overleggen met leerplicht, de jeugdarts en/of Team Jeugd. Voor de leerlingen die om deze 

reden thuisblijven zal de school kijken naar de mogelijkheid tot online thuisonderwijs. 

 

8. Kennismakingsavond met de mentor 

De kennismakingsavond met de mentor zal doorgang vinden. Zo’n 2 weken voor de 

ouderavond zal u een uitnodiging ontvangen. Gelet op corona zal dit in een andere vorm 

plaatsvinden dan u van ons gewend bent. Daarnaast is het van belang om de jaarplanner in de 

gaten te houden. Daarin zullen we tijdig de nodige wijzigingen opnemen. De introductiedagen 

zullen gewoon plaatsvinden. Het schoolfeest van aankomende vrijdag 4 september zal niet 

doorgaan. 

 

9. Eerste schooldag 

Op dinsdag 1 september worden alle leerlingen weer op school verwacht. In de bijlagen bij 

deze brief zijn de verschillende klassen en de starttijden opgenomen.  

 

Dit is een lange brief met veel informatie. Dat is nodig om in de huidige situatie veilig aan het 

werk te kunnen. Tegelijkertijd hebben we er vertrouwen in, dat we er een mooi schooljaar van 

kunnen maken als we allemaal deze maatregelen goed opvolgen. Als je vragen hebt of je 

maakt je zorgen, dan kun je natuurlijk altijd met je mentor praten. Samen komen we eruit.  

We wensen je een goed en gezond schooljaar en we zien je graag tegemoet volgende week. 

Geniet van de laatste vrije dagen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Drs S. (Simon) Belder 

Directeur mavo, havo, vwo CLD 

 

 


