
   

 
 
 
 
 
 
 
 
Oldenzaal, 24 augustus 2020 
 
Betreft: actuele coronamaatregelen voor TCC 
 
Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s),  
 
In de afgelopen periode is er veel gezegd over het onderwijs in tijd van corona. Maatregelen zijn 
ingevoerd en weer gewijzigd en de situatie voor het onderwijs in het nieuwe schooljaar is 
veranderd ten opzichte van vóór de zomervakantie. In deze brief zetten wij de laatste stand van 
zaken op een rij voor het onderwijs bij Twents Carmel College.  
 
Adviezen van experts zijn leidend 
We volgen nog steeds de adviezen van de experts. In ons gedrag, maar ook in de maatregelen 
blijven we steeds zo dicht mogelijk bij hun advies. Bekijk de basisregels van het RIVM voor meer 
uitleg over de adviezen. Deze gelden voor zowel leerlingen als medewerkers. 
 
Algemene maatregelen  
• Wie tot de groep ‘kwetsbare personen’ behoort of een huisgenoot heeft die tot die 

groep behoort, blijft thuis;  
• Heeft uw kind klachten? Laat uw kind testen en blijf thuis tot de uitslag bekend is. Als uw kind 

ook koorts heeft of benauwd is, dan blijft iedere huisgenoot thuis tot de uitslag van de test 
bekend is;  

• Als blijkt dat uw kind of een huisgenoot het coronavirus heeft, blijft iedere huisgenoot in 
quarantaine. Ook als ze geen gezondheidsklachten hebben. De GGD zal vertellen wat u moet 
doen;  

• Neem contact op met de GGD bij twijfel of als u zich zorgen maakt over de gezondheid van uw 
kind of uw eigen gezondheid. 

Maatregelen op school 
• Alle lessen worden op school gegeven. Als 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. Leerlingen pakken zelf desinfectiegel bij elke les; 
• Gebruik tijdens de lessen alleen eigen materialen en middelen.   

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen
http://www.ggdtwente.nl/


 

Houd 1,5 meter afstand 
We benadrukken dat ons eigen gedrag de belangrijkste factor is bij het voorkomen of juist 
verspreiden van het virus. Afstand houden is nog steeds de belangrijkste maatregel om 
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Mondkapjes zijn niet verplicht, maar mogen wel 
gedragen worden. Om het gemakkelijker te maken om 1,5 meter afstand te houden, geldt: 
• Leerlingen verlaten als eerste het lokaal. Docenten maken vervolgens het lokaal schoon; 
• Leerlingen wachten met het binnengaan van het lokaal tot de docent klaar is met 

schoonmaken. Pas als de leerlingen binnen zijn verplaatsen docenten zich; 
• Pauzes zijn verruimd en de deuren van kantines zijn open; 
• Locaties mogen aanvullende maatregelen invoeren om beter afstand te kunnen houden.  
 
Ventilatie en klimaat 
We letten op goede ventilatie en een gezond binnenklimaat. Wij houden hierbij de protocollen van 
de VO-raad en de richtlijnen van het RIVM in acht. 
• Tijdens de lessen houden we deuren open en ventileren we zoveel mogelijk; 
• Airco’s en ventilatoren zijn niet toegestaan; 
• Lokalen die niet voldoende geventileerd kunnen worden, worden niet ingeroosterd; 
• Wij houden de luchtkwaliteit in de gaten en ondernemen actie wanneer nodig. 
 
Gezondheid en veiligheid 
• Bij voorkeur ontvangen we geen ouders in school. Dit betekent dat alle informatieavonden 

online plaatsvinden, behalve die voor de eerstejaars leerlingen. Daarbij houden we ons 
uiteraard aan de richtlijnen van het RIVM. Per groep wordt één ouder per leerling uitgenodigd, 
met een maximum van 30 ouders; 

• Leerlingen mogen bij een corona gerelateerde klacht, bijvoorbeeld aanhoudend hoesten, naar 
huis worden gestuurd. We benadrukken dat zij niet bij het eerste kuchje naar huis gestuurd 
worden; 

• Als een leerling gedurende de lesdag meerdere klachten krijgt, worden uit voorzorg ook 
eventuele broers en/of zussen die ook naar TCC gaan, naar huis gestuurd. We vragen de 
desbetreffende leerling om zich te laten testen; 

• Excursies en reizen gaan tot aan de kerstvakantie niet door. Uitzonderingen zijn excursies die 
lopend of per fiets bereikbaar zijn én waarbij zowel TCC als de ontvangende organisatie de 
RIVM-richtlijnen kunnen waarborgen; 

• Als u vanwege gezondheidsklachten twijfelt of uw kind naar school kan gaan, respecteren wij 
dat. Neem dan contact op met de schoollocatie van uw zoon of dochter. 

Quarantaine 
Wij verwachten dat een leerling tien dagen in quarantaine blijft als: 
• De leerling uit een risicogebied (rode en oranje landen) terugkeert; 
• De leerling of een huisgenoot positief is getest; 
• De GGD een advies uitbrengt voor thuisquarantaine. 
In al deze gevallen geldt dat de leerling ook in quarantaine moet als er géén ziekteverschijnselen 
zijn. In deze quarantaineperiode kan de leerling niet naar school. Er is dan geen sprake van 
verzuim van leerplicht. Met de leerling worden afspraken gemaakt over invulling van het onderwijs 
gedurende die tijd. 
 
Wat doen wij als een leerling of medewerker corona heeft? 
Bij een positieve uitslag van de coronatest moet de leerling of medewerker thuisblijven om uit te 
zieken. De GGD houdt vervolgens een bron-en contactonderzoek. Als het noodzakelijk is, neemt de 
GGD contact op met medeleerlingen voor dit onderzoek. Horen zij niets én hebben zij geen 
klachten, dan kunnen zij gewoon naar school blijven gaan.   

https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/coronavirus-veelgestelde-vragen-reizen-naar-het-buitenland


 

  
Als de GGD vaststelt dat een leerling of medewerker besmet is met het coronavirus, stellen wij 
betrokkenen daarvan op de hoogte. Wij mailen alleen alle direct betrokkenen, zoals 
bijvoorbeeld ouders en leerlingen van de betreffende klas en medewerkers van de locatie. Alle 
andere betrokkenen worden via de website op de hoogte gesteld. 
 
Vragen  
Voor algemene gezondheidsvragen 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, kijkt u dan eerst op onze website. Vindt u daar geen antwoord op uw vraag, neemt u dan 
contact op met de adjunct-directeur van de schoollocatie van uw kind. Dat kan via de receptie van 
school.   
  
Met vriendelijke groeten,   
De schoolleiding  
 

https://www.twentscarmelcollege.nl/nieuws_agenda/corona/
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden
https://www.twentscarmelcollege.nl/nieuws_agenda/corona/
https://www.twentscarmelcollege.nl/locaties/lyceumstraat/contact/
https://www.twentscarmelcollege.nl/locaties/lyceumstraat/contact/

