
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oldenzaal, 14 augustus 2020 

  

  

Betreft: start nieuwe schooljaar m.b.t. coronamaatregelen 

  

  

Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s), 

  

Op 24 juni jl. heeft het kabinet bekendgemaakt dat de middelbare scholen na de zomervakantie 

weer volledig open kunnen én dat de 1,5 meter afstandsregel tussen leerlingen op middelbare 

scholen wordt losgelaten. De anderhalve meter afstandsregel geldt wel tussen leerlingen en 

medewerkers en medewerkers onderling. 

Voordat we starten met het nieuwe schooljaar willen we iedereen (nogmaals) op de hoogte stellen 

van de maatregelen en afspraken die gelden op onze school.  

 

Algemene maatregelen  

• De basisregels van het RIVM zijn leidend voor alle maatregelen die we treffen. We gaan er 

vanuit dat iedereen zich aan de basisregels houdt. 

• Alle lessen worden op school gegeven. Mochten leerlingen (of medewerkers) niet in staat zijn 

om les te volgen (of te geven), wordt er maatwerk geboden. 

• Houd de hele dag 1,5 meter afstand van anderen.  

• Indien docenten geen 1,5 meter afstand van leerlingen kunnen bewaren, bijvoorbeeld bij 

praktijklessen, dan draagt de docent een mondkapje. 

• Bij binnenkomst van het lokaal moet iedereen zijn of haar handen desinfecteren, er is 

desinfectiemiddel aanwezig. 

• Gebruik tijdens de lessen alleen eigen materialen en middelen. 

• Tijdens de lessen houden we de deuren open en ventileren we zoveel mogelijk. 

• Wanneer een leerling ziek naar huis gaat, worden kinderen uit hetzelfde gezin ook naar huis 

gestuurd. 

 

Ventilatie en klimaat 

Goede ventilatie en een gezond binnenklimaat zijn uiteraard belangrijk. Uit adviezen van het RIVM 

blijkt echter dat er op dit moment geen reden is om wat betreft de ventilatie in gebouwen af te 

wijken van eisen van het geldende Bouwbesluit. Lokalen die niet voldoende geventileerd kunnen 

worden, worden niet ingeroosterd. Wij houden de luchtkwaliteit in de gaten en ondernemen actie 

wanneer nodig. 

Uiteraard blijven we handelen naar de protocollen van de VO-raad en de richtlijnen van het RIVM. 

Als er nieuwe aanwijzingen komen dan zullen we daar alert op reageren.  

 

Meer informatie in de bijlage 

In de bijlage bij deze brief staat extra informatie over de start van het nieuwe schooljaar.   

  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen


 

 

Veiligheid en gezondheid voorop  

Voor zowel leerlingen als medewerkers gelden nog steeds de aanwijzingen van het RIVM. Zij 

moeten ook thuisblijven als zij zelf of een huisgenoot tot de groep ‘kwetsbare personen’ behoren of 

als er een huisgenoot is bij wie het coronavirus is vastgesteld. Iedereen met klachten kan zich 

laten testen op het coronavirus. Als u twijfelt of uw kind naar school kan gaan respecteren wij 

dat. Neem dan contact op met de schoollocatie van uw zoon of dochter. Kan uw kind niet naar 

school komen omdat hij/zij ziek is? Meldt u dit dan telefonisch tussen 8.00 en 8.30 uur bij de 

receptie van school. 

Wellicht geven niet alle docenten les, omdat zij tot de ‘kwetsbare personen’ behoren, of 

huisgenoten hebben die een verhoogd risico lopen, en daarom thuisblijven. De school informeert 

betrokken leerlingen en ouders hierover.  

  

Quarantaine bij terugkomst uit een gebied met oranje of rood reisadvies 

Wij verzoeken dringend om na terugkomst uit een gebied met oranje of rood reisadvies veertien 

dagen in quarantaine te gaan. Daarmee helpt u om verdere verspreiding van het virus tegen te 

gaan. We doen een dringend beroep op iedereen om aan deze morele plicht gehoor te geven. Als 

een leerling hierdoor bij de start van het schooljaar afwezig is, wordt dit niet als verzuim gemeld. 

Wij moeten wel op de hoogte zijn dat een leerling in quarantaine zit. Ook dit kunt u telefonisch 

melden bij de receptie van school. 

 

We doen een beroep op u  

Kinderen en jongeren worden niet snel ziek, maar kunnen het coronavirus wél aan iemand 

anders doorgeven. We vragen u daarom om thuis te praten over de maatregelen: leg uit hoe de 

verspreiding werkt en vertel dat uw kind een belangrijke bijdrage levert aan de gezondheid van de 

risicogroep door voldoende afstand te houden van docenten. We moeten het samen doen: met 

alle medewerkers, alle leerlingen en met u! 

 

Vragen 

Voor algemene vragen en antwoorden over het coronavirus (COVID-19) verwijzen wij u door naar 

de website van het RIVM. Heeft u vragen over de maatregelen en/of afspraken op onze school, dan 

kunt u terecht op onze website.  

 

Met vriendelijke groeten,  

De schoolleiding 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#risicogroepen
https://www.twentscarmelcollege.nl/nieuws_agenda/corona/
https://www.twentscarmelcollege.nl/nieuws_agenda/corona/

