Aan alle ouders/verzorgers en leerlingen

IJmuiden, 4 september 2020

Betreft: update coronamaatregelen

Beste ouders/verzorgers, beste leerling,
Afgelopen weken hebben we alle leerlingen weer op school mogen ontvangen en hebben
mentoren en leerjaarcoördinatoren met hun gesproken over de afspraken binnen de school en
het belang voor iedereen om zich te houden aan die afspraken. Het is fijn om te merken dat de
sfeer binnen de school direct weer heel goed is en iedereen zijn uiterste best doet zich te houden
aan de coronamaatregelen.
Zoals ik al in mijn brief van 14 augustus heb aangegeven wordt het wederom een bijzonder
schooljaar. Veel staat nog niet vast, omdat we natuurlijk niet weten hoe het coronavirus zich
ontwikkelt en wat dat gaat betekenen. Ik begrijp dat sommigen van jullie het spannend vinden om
weer naar school te gaan. Omdat je bijvoorbeeld in een nieuwe klas zit, waar je wellicht nog niet
iedereen kent, maar ook omdat er veel berichten zijn rondom het coronavirus. Dat is heel
begrijpelijk. Met deze brief informeer ik je over de laatste stand van zaken.
Praktische maatregelen op school
Voor het nieuwe schooljaar hebben we de (landelijke) richtlijnen vertaald naar onze
schoolsituatie. Deze praktische maatregelen hebben wij middels de brief die we voor aanvang
van het schooljaar op 14 augustus hebben gemaild en gepubliceerd op onze website. In de
bijlage treft u het volledige coronaprotocol aan.
We doen een beroep op u
Zodra er iets verandert in de maatregelen stellen we iedereen daarvan op de hoogte via e-mail.
Verder vragen we om ook thuis extra aandacht te schenken aan handen wassen en andere
persoonlijke hygiëne. Vertel dat uw kind een belangrijke bijdrage levert aan de gezondheid van
de risicogroep door voldoende afstand te houden van medewerkers. We moeten het samen
doen; met alle medewerkers, alle leerlingen en u!

Praktische vakken
•

Voor praktijkvakken is het afstand houden tussen leerlingen en docent niet altijd
haalbaar, bijvoorbeeld bij instructie bij practica. In dat geval houden leerlingen en
docenten zoveel als mogelijk anderhalve meter afstand. Als het bij een praktijkvak echt
nodig is om dichterbij te komen dan wordt een mondkapje gedragen. Je mag hiervoor
zowel een (zelfgemaakt) herbruikbaar kapje als een wegwerp mondkapje gebruiken, net
als in het openbaar vervoer. Tevens is daarna handen wassen extra van belang. Dit is
een door het RIVM toegestane maatregel.

Ventilatie
Frisse lucht en ventilatie zijn belangrijk. Misschien wel belangrijker dan we ons ooit realiseerden.
We begrijpen dit heel goed en doen er alles aan om onze school zo veilig mogelijk te maken. De
ventilatiesystemen van de school zijn net voor of tijdens de zomervakantie gecontroleerd en
ingesteld volgens RIVM-richtlijnen. Dit betekent dat er 100% aanvoer van verse buitenlucht is en
er geen binnenlucht circuleert. Daarnaast gelden onderstaande maatregelen:
•

Zolang het weer het toelaat ventileren we met geopende ramen en/of deuren.

•

Geen ventilatoren of airco’s.

•

De afzuiging van machines mag wel gebruikt worden.

We bereiden ons voor op een scenario waarbij de weersomstandigheden het niet meer toelaten
om op deze manier te ventileren. Hiertoe is afgelopen week een onderzoek gedaan door een
extern deskundige. Op basis van het advies zullen eventuele aanvullende
maatregelen/voorzieningen worden getroffen.
Wij zijn ons ervan bewust dat bovenstaande maatregelen geen 100% bescherming bieden, maar
hierdoor sluiten we verspreiding van het virus zoveel mogelijk uit.
Bezoek en activiteiten
•

Ouders/verzorgers komen alleen op afspraak op school (voor bijvoorbeeld
oudergesprekken) met het strikt toepassen van triage en de inachtneming van de
veiligheids- en hygiënemaatregelen die gelden op school. Bij de uitnodiging voor de
informatieavond zal een triageformulier worden bijgevoegd welke dient te worden
ingeleverd bij binnenkomst.

•

Buitenschoolse activiteiten zijn een waardevolle component van ons onderwijs. Waar
mogelijk laten we deze activiteiten zo veel als mogelijk doorgang vinden. Wij houden u
hierover op de hoogte.

Discussie over de coronamaatregelen
Er zijn verschillende meningen over de 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 de
afspraken binnen de school op geen enkele manier ter discussie staan en dat ze door iedereen
op school gerespecteerd moeten worden.
Actuele informatie
Het is belangrijk dat iedereen zich aan deze maatregelen houdt, want samen maken we een
veilige en plezierige school. Omdat de ontwikkelingen soms snel kunnen gaan, zullen we de
maatregelen van tijd tot tijd updaten. Mocht je twijfelen: op onze website staan altijd de meest
recente informatie over de coronamaatregelen.
Informatieavonden
Het contact met ouder(s)/verzorgers(s) vinden we belangrijk, of dat nu live, telefonisch of per mail
is. Vanwege de anderhalve meter maatregel zullen de informatieavonden/ouderavonden in
september in aangepaste vorm plaatsvinden. Om de anderhalve meter afstand te kunnen
waarborgen vragen wij u dan ook om slechts met één ouder/verzorger aanwezig te zijn. Voor
gedetailleerde informatie over deze informatieavonden ontvangt u komende week een uitnodiging
van de afdelingsleider.
Studiedag
Op dinsdag 15 september is er een studiedag voor alle medewerkers. Deze dag zijn alle
leerlingen de gehele dag vrij.
Heeft u nog vragen over deze brief?
Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen? Op de website staan antwoorden op de meest
gestelde vragen en met wie u contact kunt opnemen.

Met vriendelijke groet,

M.J. Boelsma rector

