Aan alle leerlingen van het Zwijsen College (en ter informatie aan hun ouders/verzorgers

Veghel, 20 augustus 2020

Betreft: Start schooljaar 2020-2021 en maatregelen i.v.m. coronavirus

Beste leerlingen, geachte ouder(s)/verzorger(s),
Hopelijk hebben jullie een ontspannen vakantie gehad en zijn jullie weer gezond en uitgerust
teruggekomen van de plek waar je dit jaar je zomervakantie hebt doorgebracht. Wij zijn in ieder geval
weer klaar voor de start van het nieuwe schooljaar!
Helaas kunnen we in ons gebouw nog niet terug naar “normaal”. Om het risico op besmetting met het
coronavirus zo klein mogelijk te maken, hebben we verschillende maatregelen getroffen waarvan het
van zeer groot belang is dat iedereen zich hieraan houdt. Het betreft de volgende zaken en ik vraag
jullie met klem hiervan kennis te nemen.
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Zoals bekend dient de 1,5 meter afstand gehanteerd te worden tussen medewerkers op school
en leerlingen. Er ligt een belangrijke verantwoordelijkheid bij jullie om je aan deze afspraak te
houden. Het niet nakomen hiervan heeft als consequentie dat je je onderwijs niet fysiek op
school zult kunnen volgen. We zullen strikt toezien op nakoming. Als je ziet dat er een
medewerker dient te passeren, zorg je dat hij of zij dat veilig kan doen.
De lokalen zijn zodanig ingericht dat het prima mogelijk is de vereiste afstand in acht te nemen.
Eenmaal in je lokaal blijf je op je plaats zitten.
Aan het einde van een les bewegen leerlingen zich onmiddellijk naar hun volgende leslokaal
wanneer de zoemer gaat. Daar aangekomen gaan zij direct op hun plaats zitten. Leraren gaan
pas wisselen van werkplek, nadat de leerlingen op hun plaats zitten.
Toiletgebruik is alleen toegestaan tijdens de les (nadat de leraar hiervoor toestemming heeft
gegeven) en pauze. Dus niet tijdens de lokalenwissel.
De pauzes worden buiten doorgebracht. Als het weer hiervoor te slecht wordt geacht, zal binnen
gepauzeerd kunnen worden. Dit wordt tijdig aangegeven. Alleen dan pauzeren brugklassers op
de vide van de aula, terwijl de overige leerlingen op de begane grond van de aula pauzeren.
Er is geen sprake meer van eenrichtingsverkeer in het gebouw.
Er is de laatste week veel gesproken over ventilatiesystemen. Wij hebben deze week nogmaals
een check laten uitvoeren en op onze school voldoet het ventilatiesysteem aan de gestelde
eisen. Aanvullend zullen we luchten door deuren en ramen frequent open te zetten.
Aan ouders/verzorgers die een kind hebben dat in quarantaine moet, omdat hij of zij in een
zogenaamd oranje gebied is geweest, vraag ik met klem hieraan gehoor te geven en het kind
thuis te houden totdat de quarantaineperiode compleet is. Mocht dat het geval zijn, geef dat dan
a.u.b. aan bij de ziekmelding.
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Verder blijven de bekende richtlijnen onvoorwaardelijk gelden:
• Voordat je een leslokaal betreedt, desinfecteer je je handen met de gel die aanwezig is.
• Je wast je handen vaak en goed (in ieder geval na toiletgebruik) en raakt je gezicht niet aan.
• Als je moet niezen of hoesten, doe je dat in de binnenkant van je elleboog.
• Je blijft thuis bij neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts boven 38 graden. Ook als
iemand in jouw gezin koorts heeft, blijf je thuis. Bij het ziekmelden geef je aan wat de reden is.
In deze situatie laat je je testen op corona. Je blijft bij een positieve uitslag minimaal 7 dagen
thuis. Pas als je na deze 7 dagen 24 uur klachtenvrij bent, mag je weer naar school komen.
De invulling van ons onderwijs dit huidige schooljaar staat meer dan ooit in het teken van ondersteuning
en begeleiding op maat. Van de mentor krijgen jullie verdere uitleg en jullie zullen zien dat jullie zelf
veelvuldig kunnen aangeven waar je behoefte aan hebt. De mentor zal je hierbij natuurlijk begeleiden.
Samen gaan we er zo voor zorgen dat mogelijke gaten in de kennis die jullie vorig schooljaar hadden
moeten vergaren, worden weggewerkt. Zorg dat je daarin zelf ook de juiste stappen zet, dan gaat dat
helemaal goed komen!
Dan nog een speciaal woordje voor onze nieuwe brugklassers en hun ouders/verzorgers. Jullie gaan
natuurlijk op een bijzondere wijze starten aan het Zwijsen College. Ons brugklasteam is zeer ervaren
en weet als geen ander hoe ze ervoor kunnen zorgen dat jullie je snel thuis voelen bij ons. Ik kan me
voorstellen dat al die regels aan het begin van deze brief nogal streng lijken, maar als we willen proberen
om allemaal gezond te blijven, zijn die regels natuurlijk wel erg belangrijk. Mocht je er nog vragen over
hebben of vind je het lastig om te wennen, laat dat dan weten aan je mentor zodat we er samen voor
zorgen dat je in een mum van tijd weer lekker in je vel zit. Heel fijn dat je bij ons op school komt en heel
veel succes dit schooljaar!
Het volledige programma van de eerste schoolweek staat op de website en vind je in je rooster. Het
rooster staat op vrijdag 21 augustus online.
Tot slot kan ik jullie vertellen dat ik tijdelijk de rol van locatiedirecteur op me zal nemen. Per 1 november
a.s. zal de nieuwe locatiedirecteur deze taak van mij overnemen. Wie dat wordt, zal ik binnenkort
bekendmaken.
Lieve leerlingen, ik verheug me erop jullie volgende week allemaal weer te mogen begroeten in ons
gebouw, maar ik gun jullie eerst nog een fijn weekend ter afsluiting van de vakantie!

Hartelijke groeten,
Anita O’Connor
Algemeen directeur VO Veghel
Locatiedirecteur Zwijsen College a.i.
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