
 

  

 

 
 

 

Aan alle leerlingen van het Frits en hun ouder(s)/verzorger(s) 

 
 
 
Datum :  21 augustus 2020 

Ons kenmerk :  200821/mhk/2.CORR/correspondentie/start einde schooljaar  

Onderwerp :  Start schooljaar 2020 

 

 

Geachte ouder(s)/ verzorger(s), beste leerlingen, 

  

De zomervakantie loopt ten einde, volgende week gaat er weer een nieuw schooljaar van 

start. Hopelijk heeft u een goede vakantie gehad en is iedereen in uw gezin nog gezond. 

Gedurende de zomer zijn er gelukkig geen essentiële aanpassingen gekomen in de 

richtlijnen voor middelbare scholen, dat betekent dus dat we volledig open mogen voor 

alle leerlingen, die onderling geen 1,5 meter afstand hoeven te houden. 

Toch is er wel wat gebeurd tijdens deze vakantie. Het aantal besmettingen van mensen 

met Covid-19 loopt weer op, ditmaal vooral bij jongere bevolkingsgroepen. In sommige 

steden is het dragen van mondkapjes op een aantal drukke plaatsen verplicht. Er is veel 

gediscussieerd over de ventilatie van gebouwen. Verder is een aantal vakantiegebieden 

van geel naar oranje gegaan en zijn de regels over thuisquarantaine voor wie uit een 

dergelijk gebied terug komt aangescherpt. Vandaar dat ik u via deze brief graag 

informeer hoe wij als school met deze laatste ontwikkelingen omgaan. 

1) Normaal rooster: de school gaat volledig open, en we geven les volgens het 

normale rooster. Alleen voor het personeel en eventuele bezoekers geldt nog de 

1,5 meter maatregel.  

2) Leerlingen onderling: leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand van 

elkaar te houden. Toch hanteren we nog een aantal maatregelen voor onze 

leerlingen. We doen dat om de leerlingen zoveel mogelijk te spreiden over het 

gebouw en om het contact met het personeel te minimaliseren. Een opsomming 

van die maatregelen zit als bijlage bij deze brief. Daarnaast blijft handen wassen, 

niesen/hoesten in de elleboog en niet aan het gezicht komen het devies. Na 

schooltijd gaat iedereen direct naar huis, tenzij er nog lessen/ ondersteuning/ 

huiswerkklas gevolgd moet worden. We kiezen er niet voor om het gebruik van 

mondkapjes verplicht op school in te voeren. Het staat de leerlingen wel vrij om 

een zelf meegebracht mondkapje te dragen als zij zich hierdoor veiliger voelen. 

We vragen de leerlingen in de pauzes zo veel mogelijk buiten te verblijven indien 

het weer het toelaat, en stellen daarnaast tijdens de pauzes alle verdiepingen ter 

beschikking om zo voldoende verblijfsruimtes te creëren.  

3) Ventilatie: er is in de vakantie veel discussie geweest over de ventilatie van 

(school)gebouwen. De minister geeft aan dat de minimale eis is dat 

schoolgebouwen aan het bouwbesluit moeten voldoen. Er mag geen sprake zijn 

van recirculatie van de lucht binnen één gemeenschappelijke ruimte waar 

meerdere personen langere tijd bij elkaar zijn. Ook sterke luchtstromen die 

zorgen voor recirculatie van lucht moeten vermeden worden (bijvoorbeeld door 

losse ventilatoren of mobiele airco’s).  



 

 

 

 

Ons schoolgebouw beschikt over een modern ventilatiesysteem, dat ruimschoots 

voldoet aan het meest recente bouwbesluit. De lucht in al onze ruimtes wordt 

voortdurend ververst. Daarbij wordt gebruik gemaakt van 100% verse lucht (er is 

dus geen sprake van recirculatie van lucht). De lucht in het lokaal wordt door ons 

ventilatiesysteem elke 12 minuten volledig vervangen. We houden daarnaast de 

mogelijkheid om ramen en deuren in het lokaal te openen. Dat is niet 

noodzakelijk, maar draagt bij aan het gevoel van veiligheid in het lokaal.         

4) Quarantaine afspraken: voor iedereen die terugkomt uit een oranje of zelfs rood 

gebied geldt een periode van 10 dagen thuisquarantaine. Dit geldt zowel voor 

ouder(s)/ verzorger(s), onderwijspersoneel als leerlingen van boven de 12 jaar. 

De school zal geen verzuimmelding bij de leerplichtambtenaar doen van de 

leerlingen die vanwege de thuisquarantaine na de zomervakantie niet direct naar 

school kunnen komen. Natuurlijk verwachten wij wel dat u dit aan de school 

doorgeeft, zodat wij van de reden van het verzuim op de hoogte zijn.  

5) Aanwezigheid leerlingen: voor alle leerlingen geldt dat zij weer hele dagen op 

school kunnen zijn. Uitzonderingen hierop zijn de volgende gevallen:  

a. een leerling die valt onder punt 4 (thuisquarantaine);  

b. een leerling die verkoudheidsklachten heeft of last heeft van benauwdheid 

of koorts;  

c. een leerling die een huisgenoot heeft met koorts of benauwdheidsklachten; 

d. een leerling waarvan een huisgenoot positief getest is op Covid-19; 

e. een leerling die zelf tot de risicogroep behoort volgens het RIVM of 

gezinsleden heeft die behoren tot deze groep. 

 

In alle gevallen neemt u contact op met de receptie van de school en geeft u de 

reden van het verzuim aan. Indien het verzuim tot de laatste categorie 

(risicogroep) behoort neemt u contact op met de leerlingcoördinator van uw kind 

om hierover in gesprek te gaan en afspraken te maken over het voorkomen van 

grote leerachterstanden. 

6) Besmetting van medewerker of leerling: tot nu toe zijn er in deze regio geen 

clusters of uitbraken op scholen geweest waarbij het Coronavirus is aangetoond. 

Op het moment dat iemand positief getest wordt, start de GGD met het bron- en 

contactonderzoek. In het geval van een schoolgaand kind of iemand die werkt op 

een school en daar in de besmettelijke periode was, neemt de GGD contact op 

met de school. De GGD geeft ons in zo’n situatie informatie over hoe te handelen, 

welke informatie te verstrekken aan collega’s en ouders en wat het vervolg zal 

zijn. Omdat elke situatie anders is, zal deze begeleiding maatwerk zijn. 

7) Inhalen achterstanden vorig schooljaar: de eerste weken van dit schooljaar 

gebruiken wij onder meer om in kaart te brengen welke leerlingen individuele 

achterstanden hebben die niet binnen de reguliere lessen kunnen worden 

ingehaald. We hebben middelen gereserveerd om voor deze leerlingen een 

ondersteuningsprogramma op te zetten. U ontvangt daarover binnen enkele 

weken bericht. 

 

 



 

 

 

 

8) Geen externe activiteiten: we hebben ervoor gekozen de eerste twee perioden 

van het schooljaar geen externe activiteiten/excursies etc. te organiseren. We 

willen in deze onzekere periode voorkomen dat we risicovolle activiteiten 

organiseren (die wellicht ook weer geannuleerd moeten worden) en ons de 

komende maanden vooral focussen op het onderwijs op school. Voor de periode 

vanaf januari staan er voorlopig wel excursies gepland. We zullen in de loop van 

het schooljaar bekijken of die excursies daadwerkelijk door kunnen gaan.   

9) Overige zaken: tot slot wijs ik u nog op een tweetal zaken die van belang zijn 

voor het komende schooljaar: 

a. Onze mentoren worden door ouders en leerlingen met hoge cijfers 

beoordeeld (zij krijgen in onze jaarlijkse enquête een 8,3 van leerlingen en 

een 8,5 van ouders). Daar zijn we erg trots op. We denken dat we onze 

leerlingen nog beter kunnen begeleiden als de mentor een wekelijks 

mentoruur heeft met zijn klas. Daarvoor is in ons volle rooster niet veel 

ruimte. We hebben daarom in overleg met onze Deelraad besloten elke 

dinsdag met een verkort rooster te werken. Dat gaf ons de ruimte om elke 

dinsdag een mentoruur in te roosteren; 

b. Toen in maart 2020 de scholen sloten, zaten wij midden in ons visietraject. 

Omdat onze school uit een fusie tot stand is gekomen, is het belangrijk dat 

we, enkele jaren na de fusie, de keuzes die in dat proces gemaakt zijn 

kritisch tegen het licht houden. Dat traject heeft vertraging opgelopen door 

Covid-19. We hebben daarom dit schooljaar een aantal studiedagen 

opgenomen, waarvan er een aantal al vroeg in het schooljaar vallen, om 

ons visietraject te vervolgen. U vindt deze dagen in de agenda op onze 

website. Die dagen zijn de leerlingen vrij. Omdat we een lang schooljaar 

hebben vanwege het verschuiven van de vakantieregio’s, gaat dit niet ten 

koste van de onderwijstijd van de leerlingen. 

 

Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben, dan kunt u met mij contact 

opnemen. 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Rob Schuurmans 

Rector 


