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Zutphen, 1 september 2020 

 

Betreft: start schooljaar en maatregelen tegen het coronavirus 

 

Beste leerling, beste ouder/verzorger,  

Vlak voor de zomervakantie mochten we gelukkig weer allemaal tegelijkertijd naar 
school. Corona was niet verdwenen, maar toch konden we met de juiste 
veiligheidsmaatregelen eindelijk iedereen in de klas weer ontmoeten. Daar hebben 
we lang naar uitgekeken en het is heel fijn dat we ook nu bij de start van het nieuwe 
schooljaar weer met z’n allen naar school kunnen.   

Helaas hebben we het coronavirus nog niet onder controle. De kranten en de media 
staan vol met steeds weer nieuwe informatie. Zeker nu de scholen weer begonnen 
zijn in het noorden van het land, houden wij die berichtgeving nauwkeurig in de 
gaten. Ook wij hebben maatregelen genomen om de veiligheid van medewerkers en 
leerlingen zoveel mogelijk te borgen. Met deze brief berichten wij u daar over.  

Quarantaine 
Mogelijkerwijs bent u met uw kind op vakantie geweest in een gebied waar volgens 
het RIVM code oranje of code rood geldt. In dat geval dient ieder lid van het 
gezelschap 10 dagen in quarantaine te gaan, na thuiskomst. Het is belangrijk dat u 
deze richtlijn volgt. Mocht om die reden uw kind aan het begin van het schooljaar 
niet meteen op school kunnen verschijnen, wilt u dat dan uiterlijk woensdag 2 
september telefonisch of via de mail melden bij de teamleider van uw kind?  

Net als vóór de zomervakantie geldt de opdracht om thuis te blijven ook als uw kind 
coronaverschijnselen (neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid, 
verhoging of koorts, plotseling verlies van reuk of smaak) vertoont. Wilt u ook dat, 
indien aan de orde, aan ons laten weten? 

Wellicht zijn er ook nog andere redenen waarom een leerling niet naar school kan 
(bijvoorbeeld een kwetsbare ouder). Neem in dat geval zo spoedig mogelijk contact 
op met de teamleider.  

In het gebouw  
De richtlijn is dat iedereen haar/zijn handen wast of ontsmet bij binnenkomst in het 
lokaal, voor de pauze, na de pauze en na toiletbezoek. Voor de zomervakantie gold 
er in de school nog een eenrichtingsverkeer. Dat is nu vervallen. We vragen de 
leerlingen wel om overal zoveel mogelijk rechts te houden en via de kortste route 
naar een volgend lokaal gaan. De anderhalve meter afstand tussen de leerlingen 
onderling is niet langer van kracht.  
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De anderhalve meter afstand ten opzichte van de medewerkers van de school is wel 
echt noodzakelijk. Dit geldt ook voor medewerkers onderling. We moeten ons daar 
goed bewust van zijn. Alleen zo kunnen wij de veiligheid borgen. 

Lessen 
In principe gaan alle lessen volledig volgens rooster door. Het is mogelijk dat een 
docent vanwege coronaklachten niet naar school kan komen. Als een docent wel in 
staat is om lessen te geven worden de lessen via Teams verzorgd en zal een andere 
collega het toezicht in het lokaal overnemen. Als uw kind vanwege corona niet op 
school kan komen, kan zij/hij in bepaalde gevallen de les ook via Teams volgen. 
Medewerkers zullen aangeven wanneer dat kan en hoe dat gaat. Aan alle leerlingen 
die dit jaar voor het eerst op onze school zitten wordt aan het begin van het jaar 
uitgelegd hoe Teams werkt.  

Het dragen van een mondkapje wordt door het RVIM niet verplicht. Het is mogelijk 
dat individuele docenten en ondersteuners in de les of tijdens de uitleg een 
mondkapje of gezichtsscherm dragen. Ook leerlingen mogen, als zij dat willen, een 
mondkapje dragen.  

Leswisselingen en pauzes  
Leerlingen gaan bij een leswisseling via de kortste route naar het volgende lokaal. Zij 
kunnen daar direct naar binnen en plaatsnemen. In verband met de luchtkwaliteit 
binnen willen we dat alle leerlingen buiten pauzeren. De leerlingen van leerjaar 1 en 
2 doen dat in de onmiddellijke nabijheid van school, de leerlingen van leerjaar 3 tot 
en met 6 mogen ook een wat groter rondje om school lopen. Mocht een leerling 
vanwege bijzondere omstandigheden niet buiten kunnen pauzeren, neem dan even 
contact op met de teamleider. Het is voor alle leerlingen dus van belang om een 
extra warme jas aan te doen die ook tegen regen kan.  

Ventilatie  
Onze gebouwen voldoen aan de kwaliteitseisen van het bouwbesluit uit 2012 voor 
bestaande bouw. Om voldoende frisse lucht in de lokalen te kunnen garanderen 
moeten de bovenramen altijd open en moet ook de deur minimaal een kwartier per 
uur open. Dat levert soms tijdens de les wat geluidsoverlast van buiten op, maar 
volgens het RIVM is het erg belangrijk toch zoveel mogelijk te ventileren. Wij 
adviseren de leerlingen om zich voor binnen ook warmer te kleden dan gewoonlijk1.  

Door middel van CO2-meters zullen we de luchtkwaliteit in de diverse ruimtes 
nauwlettend in de gaten houden. Indien nodig, kunnen we dan ook snel inspelen op 
veranderende omstandigheden.  

 

 
1 De leerlingen mogen geen jas meenemen in de klas, omdat (natte) jassen invloed hebben op de 
hoeveelheid CO2 in de lucht.  
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Jaarplanning 
In de jaarplanning die binnenkort op de website verschijnt, ziet u op een aantal 
momenten ouderavonden en andere contactmomenten vermeld. We kunnen niet 
vooruit kijken naar de situatie die op dat moment geldt met betrekking tot corona. 
Voorlopig hebben we besloten geen grote bijeenkomsten te organiseren op school. 
Aan de ouderavonden en voorlichtingsavonden die we altijd aan het begin van het 
schooljaar organiseren, zullen we op een andere wijze invulling geven. U krijgt hier 
uiteraard nadere informatie over van de teamleider.  

Hoe verder 
We gaan in de komende weken goed kijken en luisteren hoe deze organisatie bevalt. 
Waar nodig zullen we dingen uiteraard aanpassen. Net als andere jaren gaan we er 
ook dit jaar weer een prachtig schooljaar van maken waarin alle leerlingen de ruimte 
krijgen om zich ten volste te ontwikkelen. Ik hoop dat we dat in een fijne 
samenwerking kunnen doen met u als ouders of verzorgers. Alleen dan kan uw kind 
groeien en bloeien.   
 

Wij wensen alle leerlingen en ouders/verzorgers een heel goed schooljaar toe!  

 

Hartelijke groet, 
namens alle medewerkers, 

 

Nadine Kuipers    Arnold van Gessel  
rector Baudartius College  rector Eligant Lyceum en rector Stedelijk Lyceum  

 
 

 

 

 

Heel veel succes en plezier allemaal  
in schooljaar 2020 – 2021! 


