
 

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER HET NIEUWE SCHOOLJAAR 

Beste ouders(s)/verzorger(s), 

Op 17 augustus begint het nieuwe schooljaar. Alle collega’s staan weer klaar om 
er samen met u en uw kind(eren) een goed jaar van te maken. Graag praat ik u 

bij over de coronaregels die op school gelden, en over de ventilatiemaatregelen 
die we nemen. De coronaregels op een rij We vragen alle leerlingen om zich aan 
de coronaregels te houden. Op onze school houdt dat in: 

· Altijd 1,5 meter afstand tot docenten en andere medewerkers van de school. Bij 

medeleerlingen hoeft uw kind deze afstand niet aan te houden. 

· Hygiëneregels volgen: vaker handen wassen, geen handen schudden, hoesten 
en niezen aan de binnenkant van de elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken en 

niet aan het gezicht zitten. 

· Thuisblijven bij neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid, 
plotseling verlies van reuk of smaak, of koorts boven de 38°C. Thuisblijven geldt 

ook als een gezinslid koorts boven de 38°C en/of benauwdheidsklachten heeft. 
Zijn er na 24 uur geen klachten meer? Dan kan uw kind weer naar school. 

· Thuisblijven bij een grotere kans om ernstig ziek te worden of te overlijden 
door het coronavirus. Bijvoorbeeld bij chronische luchtweg- of longproblemen, 

hartproblemen, suikerziekte, nierziekte, leverziekte en verminderde weerstand. 
Geldt dit risico voor uw kind? Neemt u dan contact op met school. Dan kunnen 

we samen afspraken maken over onderwijs op afstand. 

· Met eigen vervoer naar school. Met de fiets/brommer/scooter of lopend is de 
beste optie, brengen met de auto door ouder of verzorger een goede tweede. Is 

eigen vervoer niet mogelijk? Dan is het openbaar vervoer de laatste optie. 

Als ouder/verzorger vragen we u voorlopig het schoolgebouw en -terrein niet te 
betreden. Heeft u vragen? Neemt u dan per e-mail of anders telefonisch contact 
op met de school. 

Coronatest: voor alle zekerheid Uiteraard stellen we het zeer op prijs als u de 
coronaregels onder de aandacht brengt van uw kind. Het belangrijkste is dat uw 
kind niet met gezondheidsklachten naar school komt. Het is altijd aan te raden 

om – zelfs bij de meest milde klachten – een coronatest te laten doen. Ga 
daarvoor naar rijksoverheid.nl/coronatest of bel 0800 – 1202. Een afspraak is 

vaak al binnen 24 uur mogelijk. De uitslag volgt eveneens binnen 24 uur. Tot die 
tijd is thuisblijven belangrijk. 

Als uw gezin in thuisquarantaine zit Bent u op vakantie geweest in een land of 
gebied met code oranje of rood? Dan geldt de overheidsregel dat u bij 

thuiskomst met uw gezin veertien dagen in thuisquarantaine gaat. Uw kind kan 
het onderwijs dan op afstand volgen. Neem contact op met de school om 

hierover afspraken te maken. 



Goed om te weten: de school hoeft géén verzuimmelding aan de 

leerplichtambtenaar te doen. Dit was aanvankelijk wel het plan, maar de 
overheid vindt het belangrijker dat leerlingen die (mogelijk) 

ziek zijn, ook daadwerkelijk thuisblijven. Medewerkers die in een land of gebied 

met code oranje of rood zijn geweest, vragen we ook om zich aan de 
quarantaineperiode te houden. Zij verzorgen de lessen dan op afstand, voor 

zover mogelijk. 

Over de ventilatie in de schoolgebouwen Speelt de ventilatie nu wel of niet een 
rol bij de verspreiding van het coronavirus? Omdat de zorgen onder leerlingen, 
ouders/verzorgers en medewerkers groeien, heeft de school een aantal 

maatregelen genomen:  

· We hebben onderzocht welke mogelijkheden er in de school zijn om goed te 
ventileren. Onze school is voorzien van balansventilatie. Dat voert oude lucht af 

en blaast nieuwe lucht van buiten de school in. Dit systeem laten we op de 
maximale stand werken voor een zo hoog mogelijke ventilatie. 

· Vanaf 30 augustus beschikken we over meetapparatuur waarmee we de 

luchtkwaliteit in lokalen kunnen meten. Zijn er problemen met de luchtkwaliteit, 
dan nemen we gepaste maatregelen. 

· Onze school is voorzien van balansventilatie. Daarmee wordt oude lucht 
afgevoerd en nieuwe lucht van buiten in de school geblazen. Dit systeem laten 

we werken op de maximale stand om zo’n hoog mogelijke ventilatie te bereiken. 

Meer informatie Wilt u meer weten? Heeft u specifieke vragen? Dan kunt u altijd 
bij de eigen school terecht: liefst per mail of anders telefonisch. Voor algemene 

vragen over corona kijkt u op rijksoverheid.nl/corona. 

Met vriendelijke groet,  

Martin Nuchelmans (directeur) 

 


