
 

 

 

 

 

Amsterdam, 20 augustus 2020  

Betreft: start nieuwe schooljaar en de Corona maatregelen 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerling van leerjaar 1 en 2,  

Voor de zomervakantie hadden wij goede hoop dat we het schooljaar weer redelijk ‘normaal’ zouden 

kunnen starten. Inmiddels is duidelijk dat de zorgen omtrent de verspreiding van het corona-virus 

weer zijn toegenomen en dat we als scholen een onzekere periode tegemoet gaan. Onzeker omdat 

we naast de zekerheid dat we wél met gehele klassen gaan starten, niets kunnen zeggen over de 

gevolgen daarvan.  

De verantwoordelijkheid voor de gezondheid van onze medewerkers en leerlingen weegt zwaar en 

we hebben ons daarom de afgelopen dagen intensief beziggehouden met het voorbereiden van het 

nieuwe schooljaar op basis van alle gegevens die tot onze beschikking staan. Dat heeft geleid tot een 

flink pakket aan maatregelen waarmee we denken onder de huidige omstandigheden het maximaal 

haalbare te realiseren. Hieronder worden die uitgebreid beschreven.  

Lestijden 
Om de roulatie van leerlingen te beperken hebben wij het rooster aangepast. Hieronder de 
belangrijkste veranderingen.  
 

• De tijden van de lesuren zijn aaneengesloten. 

• Leerlingen blijven zoveel mogelijk in hetzelfde lokaal. Docenten zullen rouleren waar 
mogelijk. Uiteraard zal dit niet gelden voor de praktijkvakken.  

• Leerlingen zullen na 4 lesuren een pauze krijgen (zie onderstaande). De kleine pauze zal op 
het rooster komen te vervallen. 

 

Lesuren Tijden  Opmerkingen  

1 8.30-9.20  

2 9.20-10.10  

3 10.10-11.00  

4 11.00-11.50 11.00-11.25 pauze A 
11.25-11.50 pauze B 

5 11.50-12.40 11.50-12.15 pauze C 
12.15-12.40 pauze D 

6 12.40-13.30 12.40-13.05 pauze E 
13.05-13.30 pauze F 

7 13.30-14.20  

8 14.20-15.10   

9 15.10-16.00   

 



Ventilatie  
Zoals vermeld staat in de brief van vorige week, hebben wij gedurende de zomervakantie nieuwe 
ventilatiesystemen laten aanbrengen in de onderbouw en de bovenbouw. De  
ventilatiesystemen zorgen ervoor dat verse buitenlucht het gebouw wordt ingezogen en gebruikte 
lucht het gebouw wordt uitgeblazen. Er wordt dus hier op school géén lucht rondgepompt of 
hergebruikt; dat is bijvoorbeeld wel het geval bij airconditioning. Met het aanzuigen van verse lucht, 
zuigen we meer verse zuurstof aan dan nodig en creëren we een overdruk in het gebouw. Deze 
overdruk zorgt ervoor dat de ‘gebruikte’ lucht ook weer sneller afgevoerd wordt. Om die inname en 
uitstoot van lucht nog te vergroten, zullen we ook alle ramen en deuren (inclusief schuifdeuren) van 
de lokalen, kantoren (bij bezetting) en gangen openhouden.  
 
Looproutes en gangen 
De gangen en het trappenhuis in de onderbouw zijn smal. Het is in deze ruimtes lastig om afstand te 
houden. Hiervoor werken we met looproutes. De leerlingen lopen dan in ieder geval niet tegen 
elkaar in. Bij binnenkomst in de centrale hal volgen de leerlingen de pijlen op de grond.   
 
Toiletbezoek 
We adviseren de bril dicht te doen bij het spoelen. De toiletgroepen zullen dagelijks extra 
schoongemaakt worden. Leerlingen nemen de verantwoordelijkheid om bij het toiletbezoek de 
handen te wassen en te ontsmetten.   
 
Kantine en pauzes  
De kantine zal helaas de aankomende tijd nog niet geopend zijn. We willen u vragen om erop toe te 
zien dat de leerlingen van huis uit eten en drinken meenemen naar school. We vragen de leerlingen 
om zoveel mogelijk buiten op het schoolplein pauze te houden. Daarbij is het belangrijk om te weten 
dat de leerlingen niet van het schoolplein af mogen in tussenuren of in pauze momenten. Wij zijn als 
school verantwoordelijk voor de leerlingen tijdens schooltijd en kunnen geen toezicht houden als ze 
van het schoolplein af gaan. Ook het bezoeken van de supermarkt in de buurt tijdens lesdagen is niet 
toegestaan. 
 
Persoonlijke beschermingsmiddelen  
Docenten die daar prijs op stellen zullen gebruik kunnen maken van individuele gezichtsspatmakers. 
Naast deze plastic gezichtsschermen kunnen docenten en leerlingen op eigen initiatief een eigen 
mondkapje dragen, als zij zich daar prettiger en veiliger bij voelen. We zullen dat vooralsnog niet 
verplichten omdat dat volgens de richtlijnen van de overheid niet verplicht is.  
 
Ziekmeldingen  
Leerlingen die regulier ziek zijn, moeten ziekgemeld worden bij de conciërge in de ochtend voor 
aanvang lessen. Afmeldingen i.v.m. corona(-angst) moeten gebeuren bij de leerjaar coördinator van 
de onderbouw, mevrouw Slijkerman.  
 
Lokalen 
In de lokalen markeren we met een rode strook bij het bureau van de docent een gebied waar 
leerlingen niet in mogen komen. Leerlingen blijven achter hun tafel zitten en zo wordt de afstand tot 
de docent in acht gehouden. In elk lokaal zal een poster met de geldende voorschriften van het RIVM 
worden opgehangen. Verder zullen net als voor de vakantie bij de ingang van elk lokaal 
desinfecterende handgel en papieren zakdoeken voorradig zijn. Na afloop van de lessen vragen we 
leerlingen direct naar huis te gaan.  
 
Afspraak op school 
Indien u een afspraak heeft op school: graag uw gegevens achterlaten bij de conciërge en de 
toegevoegde checklist van het RIVM doornemen. Bij een “ja” graag de afspraak annuleren.  



 
 
 
 
Overige maatregelen en hygiëne 
Naast de bovenstaande maatregelen zorgen we ook op tal van andere manieren voor een zo veilig 
mogelijke omgeving. Uitgangspunt daarbij zijn natuurlijk de basishygiëneregels van het RIVM:  
 

• Blijf bij klachten thuis en laat je testen.  

• Leerlingen houden 1,5 meter afstand van volwassenen.  

• Was vaak je handen 

• Hoest en nies in de elleboog.  

• Leerlingen nemen de verantwoordelijkheid om met grote regelmaat de handen te 
ontsmetten. Dit kan in de centrale hal bij  de ontsmettingsplek en in de lokalen met de 
desinfecterende handgel. Het meenemen van een eigen flesje handgel wordt aangeraden.  

 
Tot slot  
Het wordt een bijzondere, maar ook spannende tijd. We weten niet hoe lang dit gaat duren en de 
enige manier om daar op een goede manier doorheen te komen is ondanks alles, goed met elkaar in 
contact te blijven. Als u zich zorgen maakt, neem dan contact met school op. Wij zullen dat ook doen 
als wij ons zorgen maken. Dat kan ook betekenen dat we vinden dat een leerling die klachten 
vertoont naar huis moet, of thuis moet blijven. We rekenen daarin op uw begrip en medewerking. 
Belangrijk om te weten dat regels aangescherpt of gewijzigd kunnen worden, als de situatie daar om 
vraagt.  
Wij vragen alle leerlingen de komende tijd ook serieus rekening te houden met alle maatregelen die 
hierboven zijn genoemd en je eraan te houden. Alleen als we dit samen blijven doen, kunnen we de 
scholen openhouden en toewerken naar normalisering van de situatie. Wij hebben veel zin om te 
beginnen, en zien ernaar uit om iedereen weer te begroeten!  
 

Wij wensen iedereen een succesvol schooljaar!  

Met vriendelijke groet,  

O. Onrust  

Directeur Zuiderlicht College  


