Asten / Someren, 21 augustus 2020
Onderwerp: Start schooljaar 2020 -2021

Beste ouders en leerlingen,

Naar aanleiding van de laatste persconferentie van onze premier en de actuele richtlijnen
van het RIVM informeren we u over de maatregelen die we hebben genomen en de
afspraken die op school gelden.
1,5 meter
Bij alle lessen houden de docenten en leerlingen 1,5 meter afstand. Uitzondering hierop
zijn de praktijkvakken, practica en ondersteuning door instructeur of onderwijsassistent. Bij
deze lessen mág de docent of onderwijsassistent / instructeur binnen de 1,5 meter
ondersteuning of uitleg bieden. De lokalen zijn zodanig ingericht dat deze maximale
beweegruimte geven aan de docent.
Ventileren
Wij hebben advies ingewonnen bij onze bouwadviseur m.b.t. de ventilatie van de
schoolgebouwen. Deze geeft aan dat het voor een optimale luchtkwaliteit belangrijk is dat
deuren en ramen openblijven. We maken zowel in Someren als Asten geen gebruik van
ventilatiesystemen op basis van recirculatie (waarvoor gewaarschuwd wordt door het
RIVM).
Quarantaine
Docenten en leerlingen die in een land of regio zijn geweest met een oranje of rood
reisadvies moeten 10 dagen in thuisquarantaine. Wij volgen deze richtlijn voor zowel
personeel als leerlingen. Indien dit voor uw kind geldt, neemt u contact op met de
verzuimcoördinator.
•
•

De heer F. van de Kerkhof (VWO-HAVO)
Mevrouw D. Vervoordeldonk (VMBO)

Meldt u uw kind ziek in verband met corona? Wilt u dit dan vermelden bij de ziekmelding?
Ziekmeldingen gebeuren bij voorkeur digitaal. Kijk hier voor informatie over het digitaal
ziekmelden.
Rooster Alle lessen vinden plaats volgens het normale rooster.
Pauzes
De leerlingen pauzeren buiten. Zij hoeven hierbij onderling géén 1,5 meter afstand te
houden. Bij regen pauzeren de leerlingen in het lokaal waar ze het laatst geweest zijn. De
docent blijft dan in het lokaal aanwezig. We hebben de volgende plekken om buiten te
pauzeren:
•
•

Someren: beide schoolpleinen
Asten: schoolplein voor en naast de school

Catering
De catering is op beide locaties tot nader order gesloten.
Brugklaskampen: deze gaan vooralsnog gewoon door.
Tot slot
We zien er naar uit om onze leerlingen weer op school te ontmoeten. We wensen u en uw
kind een fijn schooljaar toe.
Met vriendelijke groeten
Irma van Nieuwenhuijsen, rector

