Purmerend, 13 augustus 2020
Betreft:

Volledige opening scholen

Beste leerling en ouder/verzorger,
Nog maar een paar dagen en dan is de vakantie toch echt voorbij. We hopen dat je een hele fijne
vakantie hebt gehad en weer zin hebt om maandag weer naar school te gaan. De school is vanaf
aanstaande maandag weer helemaal geopend voor iedereen. We moeten nog steeds goed rekening
houden met de gezondheid en veiligheid van leerlingen, docenten en medewerkers. In deze brief
willen we ouders en leerlingen informeren waar leerlingen rekening mee moeten houden als ze
maandag weer naar school komen.
Als school houden wij ons aan de richtlijnen van het RIVM. De VO-raad heeft een protocol Volledige
Opening VO geschreven en een lijst met vragen en antwoorden gepubliceerd (Q&A). De richtlijnen
van het RIVM zijn uitgangspunt voor dit protocol en voor iedereen leidend. Wij hebben dit protocol
ook als uitgangspunt genomen.
Geen 1,5 meter tussen leerlingen onderling
Vanaf 1 juli hoeven leerlingen in het voortgezet onderwijs onderling geen 1,5 meter afstand meer te
houden. Leerlingen moeten wel 1,5 meter afstand houden van docenten en medewerkers.
Zelf geen risicogroep en in huis ook niet? Dan kom je naar school
In het Protocol Volledige Opening VO staat vermeld dat je wordt geadviseerd om niet naar school te
komen als je zelf tot de risicogroep behoort of iemand in je huishouden. Is dat niet het geval dan
betekent dit in principe dat van je verwacht wordt dat je volgende week weer naar school komt. Als je
niet tot de risicogroep behoort maar bezwaar hebt om naar school te komen, moet je hierover in
gesprek gaan met je mentor.
Blijf thuis als:
• Bij koorts boven 38°C en/of benauwdheidsklachten van jezelf of iemand uit je huishouden.
Ben je al op school als je klachten krijgt? Dan ga je naar huis.
Je mag weer naar school komen als iedereen binnen jouw huishouden 24 uur geen klachten heeft.
• Ben je in een zogenaamd ‘oranje gebied’ geweest? De richtlijnen van het RIVM zijn voor ons
leidend. Het dringend advies is om na terugkomst uit een oranje gebied twee weken in
quarantaine te blijven.
Testen
Iedereen met aan Covid-19 gerelateerde klachten kan zich laten testen. Bel 0800-1202 voor een
afspraak om je te laten testen. Zie m.b.t. de instructies ook
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen.
Als je positief getest bent op Covid-19 moet je tenminste 7 dagen thuisblijven na start van de
symptomen en uitzieken. Pas als je 24 uur geen klachten meer hebt mag je weer naar school. Zie ook
https://lci.rivm.nl/leefregels. Als iemand in je huishouden positief getest is, moet jij 14 dagen
thuisblijven (omdat je tot en met 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek zou
kunnen worden). Je kunt weer naar school als iedereen in het huishouden 24 uur klachtenvrij is.
In de leslokalen
• In elk lokaal zijn papieren doekjes, water en zeep, of desinfecterende handgel aanwezig, om
handen te wassen en de tafels schoon te maken.
• Bij binnenkomst in het lokaal wassen leerlingen en docenten hun handen met water en zeep,
of desinfecterende handgel.
• Docenten en ander onderwijspersoneel nemen na binnenkomst hun eigen tafels af met water
en zeep/allesreiniger (geen desinfectiemiddel) en herhalen dit bij het verlaten van het lokaal.
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Materialen die door meerdere personeelsleden worden gebruikt, worden met regelmaat
schoon gemaakt. Dit geldt ook voor werkplekken en gereedschappen in praktijklokalen.
De conciërges controleren regelmatig of voldoende desinfecterende handgel in de toiletten
aanwezig is.
In ieder lokaal zijn prullenbakken aanwezig en deze worden dagelijks geleegd.
Er wordt zoveel mogelijk gelucht door de ramen open te zetten.
Loop niet onnodig rond door de klas tijdens de les.

Luchtkwaliteit
De luchtkwaliteit in de scholen moet voldoen aan de voorwaarden die zijn gesteld in bouwbesluit. Dat
is bij alle scholen van de PSG het geval. We hebben dit laten controleren. Alle ventilatiesystemen
binnen de PSG-scholen zuigen de lucht uit de lokalen en voeren dit af naar buiten. Verse lucht wordt
van buiten aangevoerd. Er is geen sprake van recirculatie van lucht. In de brug tussen het Da Vinci
College en het Jan van Egmond Lyceum kunnen de ramen niet open. Het ventilatiesysteem is
desalniettemin veilig bevonden door de experts.
Neem een mondkapjes mee!
Vanaf de eerste schooldag aanstaande maandag nemen alle leerlingen elke dag een mondkapje mee.
Voor bepaalde vakken kan het wenselijk zijn als iedereen een mondkapje draagt. Op school wordt
overlegd, per vak, wanneer we een mondkapje dragen, in belang van veiligheid van leerlingen en
docenten. Denk bijvoorbeeld aan praktijklessen en pauzes. Je hoeft je mondkapje pas op als je dat
wordt gevraagd. Dat kan per vak verschillen.
Lessen op afstand
Het is fijn dat we elkaar weer echt kunnen zien op school. En dat we weer les kunnen geven in de
klas. We hebben ook veel geleerd van de mogelijkheden die het online lesgeven met zich meebrengt.
Daarom kan je ook nog online lessen krijgen. Dat wordt allemaal duidelijk gemaakt als je weer naar
school komt.
Op de gang en in de pauze
In de kantine en in de gang houden we 1,5 meter afstand. De kantine is gewoon open, met
inachtneming van de veiligheids- en hygiënemaatregelen.
Ouders op school
Het contact met ouders doen we bij voorkeur online. Ouders kunnen wel worden uitgenodigd op
school (voor bijvoorbeeld oudergesprekken of vieringen) met inachtneming van de veiligheids- en
hygiënemaatregelen. We gaan hier terughoudend mee om en houden zoveel mogelijk rekening met
rustige tijdstippen.
Praktische vakken
Bij praktijkvakken kan het lastiger zijn de 1,5 meter afstand te bewaren. Het RIVM staat voor
praktijkvakken toe om hiervan af te wijken in praktijklessen. We besteden extra aandacht aan de
schoonmaak van materialen waarmee de leerlingen in aanraking komen. Gym kan zowel buiten als
binnen worden gegeven.
Niet zingen, niet schreeuwen
Het in groepsverband geforceerd verheffen van de stem is verboden. Denk aan hard meezingen bij
concerten en optredens, spreekkoren en schreeuwen. Zingen op school, of roepen naar elkaar, kan
dus nog niet.
We wensen je nog een fijn weekend en verheugen ons er op je maandag weer te zien!
Met vriendelijke groet,

Directie en Staf Purmerendse ScholenGroep

