Aan alle ouders/verzorgers en leerlingen van de Duin en Kruidbergmavo

Driehuis, 2 oktober 2020

Betreft: update coronamaatregelen

Beste ouders/verzorgers, beste leerling,
Op 28 september heeft het kabinet verschillende landelijke maatregelen getroffen om de
verspreiding van het coronavirus terug te dringen. In deze brief wil ik u informeren over de
gevolgen voor het onderwijs op onze school.
Mondkapjes
In aanvulling op de eerder genoemde maatregelen heeft de Minister van Onderwijs – na overleg
met de VO-raad - op 1 oktober besloten om het dringend advies voor het gebruik van
mondkapjes ook van toepassingen te verklaren op de scholen voor voortgezet onderwijs.
Dat betekent dat vanaf maandag 5 oktober op de Duin en Kruidbergmavo het dringend advies
aan medewerkers en leerlingen geldt om tijdens leswisselingen en pauzes in de gangen en aula’s
een mondkapje te dragen. Wanneer leerlingen tijdens een pauze of tussenuur verblijven op een
daarvoor bedoelde zit-plek mogen ze daar – net als in de meeste leslokalen – hun mondkapje
afdoen.
Dit dringende advies is een aanvulling op de mondkapjesplicht bij praktische vakken waarbij de
anderhalve meter afstand niet mogelijk is. Hierover bent u op 4 september geïnformeerd.
Volgende week is er een ingelaste vergadering met de vertegenwoordigers van leerlingen,
ouders en medewerkers (medezeggenschapsraad) om te overleggen over de mogelijkheid om

het dringende advies om te zetten in een mondkapjesplicht voor in de gangen en aula.

Studiedag
Zoals u in de jaaragenda heeft kunnen zien, staat er op maandag 19 oktober een studiedag
gepland voor alle medewerkers van de school. De schoolleiding heeft echter besloten om de
geplande studiedag in het kader van het schoolplan te annuleren.
De reden voor het annuleren is de op 28 september door het kabinet afgekondigde set nieuwe
maatregelen in de coronacrisis. De schoolleiding vindt het na deze maatregelen niet wenselijk om
in grote groepen bij elkaar te komen, ook al zou dat strikt genomen nog net kunnen binnen de
grens van de maximale groepsgrootte van 30 personen en de ontheffingsmaatregelen die voor
het onderwijs gelden.
Concreet gezegd betekent dat dus:
•
•

Dat de geplande studiedag op 19 oktober komt te vervallen.
Dat we op maandag 19 oktober het lesrooster in Magister volgen.

Discussie over de coronamaatregelen
Er zijn verschillende meningen over de genomen coronamaatregelen in Nederland. Als publieke
organisatie dienen wij ons aan de regels van het RIVM te houden. Als rector van een school ga ik
niet over de mening van een ander, maar wel ga ik over onze school. Daarom wil ik benadrukken
dat wij geen mogelijkheid onbenut laten om voor onze leerlingen en medewerkers een zo veilig
mogelijke leer- en werkomgeving te verzorgen.
Heeft u nog vragen over deze brief?
Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen? Op onze website staan antwoorden op de meest
gestelde vragen en met wie u contact kunt opnemen.

Met vriendelijke groet,

M.J. Boelsma rector

