
 

 

 

 

 

 
 

 

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

 
 
Datum :  2 oktober 20202 

Ons kenmerk : 201002/mhk/2.CORR/CORONA 

Onderwerp :  Extra maatregelen i.v.m. corona 

 
 

 

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

 

Vorige week stuurde ik u een bericht over ons voornemen om vanaf maandag 5 oktober 

de lessen te streamen. Daarnaast besloot het ministerie van onderwijs gisteren dat het 

gebruik van mondkapjes op middelbare scholen dringend wordt aangeraden. In dit 

bericht staat over deze onderwerpen meer informatie. 

 

Mondkapjes 

Gisteren kwam het bericht dat ook op middelbare scholen het gebruik van mondkapjes 

dringend wordt aangeraden. Vanaf aanstaande maandag adviseren wij onze leerlingen en 

medewerkers daarom dringend een mondkapje te dragen op school. We hebben 

daarnaast het besluit genomen om mondkapjes vanaf woensdag 7 oktober voor 

leerlingen en medewerkers te verplichten. Op deze beslissing heeft de MR 

instemmingsrecht. Vandaar dat de verplichting nog niet aanstaande maandag in kan 

gaan. 

  

De verplichting geldt voor alle situaties waarin de 1,5 meter afstand niet te waarborgen 

is. Dat vraagt om heldere afspraken. Om dit uitgangspunt te kunnen handhaven hebben 

wij daarom besloten om bij staan en bewegen het mondkapje verplicht te stellen, met 

uitzondering van de lesgevende docent in het klaslokaal. Dat betekent dat een 

mondkapje bijvoorbeeld op de gangen verplicht is, terwijl het in de klas niet nodig is 

wanneer de leerlingen op hun plek zitten. In het Atrium is een mondkapje nodig als de 

leerling staat of loopt. Als de leerling zit is het mondkapje niet verplicht. 

  

Streamen van lessen 

Vanaf 5 oktober worden bijna alle lessen gestreamd. Docenten die vanwege milde 

klachten of omdat zij in quarantaine zitten niet kunnen komen, geven hun les vanuit 

huis. De leerlingen zitten in het lokaal, onder toezicht van een onderwijsassistent. We 

hebben daarom extra onderwijsassistenten aangetrokken. Eén van de leerlingen logt in 

op het scherm, waardoor alle leerlingen in het lokaal de les kunnen volgen. Bij een te 

groot aantal afwezige docenten kunnen mogelijk niet alle lessen worden opgevangen. We 

moeten dan soms klassen prioriteit geven. De les wordt opgevangen en kan doorgaan als 

hij nog in het rooster staat. Soms wordt van een bovenbouwgroep verwacht dat zij de les 

zelfstandig volgen, via Teams op een willekeurige plek in de school. Het is daarom 

belangrijk dat zij daarvoor het benodigde materiaal (een telefoon en oortjes) altijd bij 

zich hebben. Dat zit in de meeste gevallen wel goed. De les staat dan nog in het rooster 

met als lokaalcode ZZ. 

 

Ook veel klassen zijn niet compleet, omdat leerlingen vanwege de coronamaatregelen 

thuis moeten blijven. Om deze leerlingen niet teveel achterstand op te laten lopen, gaan 

we ook de lessen van incomplete klassen op school streamen. Wanneer leerlingen vanuit 

huis de les volgen, wordt van de leerlingen verwacht dat zij aanwezig zijn en meedoen.  



 

 

 

 

 

 

Zij kunnen vragen stellen via de chatfunctie in Teams. We willen de leerlingen de kans 

geven om de les vanuit huis te volgen. We verwachten niet van de docenten dat zij 

aanwezigheid of activiteit van de leerlingen die thuis de les volgen controleren. 

  

Ventilatie 

De ventilatie van veel scholen voldoet niet. Dat is de afgelopen tijd weer veel in het 

nieuws geweest. Zoals we in het begin van het schooljaar al lieten weten, voldoet ons 

ventilatiesysteem ruimschoots aan de normen. Er is geen sprake van recirculatie van 

buitenlucht en bij een volledige bezetting van een lokaal wordt de lucht elke 12 minuten 

volledig ververst. In een vol Atrium gaat de verversing van lucht nog sneller. 

 

Activiteiten en bezoek 

We willen het aantal reisbewegingen en het aantal mensen in ons gebouw waar mogelijk 

beperken. Daarom willen we zo weinig mogelijk bewegingen van mensen die naar onze 

school willen komen. Externe partijen of personen zijn daarom even niet welkom. 

Gastlessen en geplande toneelvoorstellingen worden geannuleerd. Gesprekken met 

ouders worden via Teams gevoerd. We kijken daarnaast kritisch naar de activiteiten. De 

meeste externe activiteiten in de eerste helft van het schooljaar gingen al niet door. Een 

aantal activiteiten staat alsnog ingepland, omdat de leerlingen daar op eigen gelegenheid 

naar toe kunnen. We gaan die activiteiten opnieuw bekijken en willen terughoudend zijn, 

om het aantal reisbewegingen te beperken. 

  

Overige maatregelen 

We gaan vanaf aanstaande maandag met twee bellen werken: een bel die aangeeft 

wanneer leerlingen de les mogen verlaten en een volgende bel, 5 minuten later, die 

aangeeft dat de gangen leeg moeten zijn (en alle leerlingen dus in de les moeten zitten), 

zodat de docenten kunnen gaan lopen. We wijzen leerlingen er nogmaals op dat het 

trappenhuis in de buurt van de personeelskamers tussen 8.00 en 9.15 alleen gebruikt 

mag worden door medewerkers. Het belangrijkste blijft de komende periode om thuis te 

blijven bij klachten, ook wanneer een leerling in afwachting is van een test en ook 

wanneer een leerling inmiddels negatief getest is. Pas als een leerling of medewerker 24 

uur klachtenvrij is, mag de leerling of medewerker weer naar school komen. 

  

In de media worden scholen benoemd als besmettingshaarden. We zien berichten van 

scholen met al meer dan 50 besmettingen en scholen die daardoor de deuren moeten 

sluiten. Vooralsnog valt het bij ons op school mee. Die situatie kan veranderen wanneer 

we het aantal besmettingen niet weten in te dammen. Dat kan alleen als we ons 

daarvoor samen inzetten. Ik vertrouw er daarom op dat alle aanwezigen in de school hun 

best doen om zich aan de afspraken die we gemaakt hebben te houden. 

  

Met vriendelijke groet, 

 

 
Rob Schuurmans 

Rector 


