
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Zoetermeer, 28 augustus 2020 
 
 
Betreft: start cursus 2020-2021 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen, 
 
Van harte hopen we dat u genoten heeft van de vakantie en dat deze periode u goed gedaan heeft. 
Na de turbulente maanden vanaf maart tot de zomervakantie was het voor iedereen nodig de 
batterij weer op te laden. We voorzien dat het nog wel even turbulent zal blijven, want tijdens de 
zomervakantie zagen we helaas een opleving van het virus. Met name de afgelopen weken en is er 
veel (media-)aandacht voor diverse vraagstukken die op scholen afkomen. Ervan uitgaande dat 
velen van ons de ontwikkelingen volgen en dat er wellicht begrijpelijke vragen en zorgen zijn, sturen 
we u dit bericht. 
 
Maatregelen 

In de vakantie heeft de regering de ontwikkelingen geschetst m.b.t. het coronavirus. Naar aanleiding 

daarvan hebben we de volgende maatregelen getroffen: 

- We volgen de hygiëne richtlijnen van het RIVM: in lokalen en overige ruimtes is gel en 
reinigingsmiddel aanwezig  

- We spreiden de leerlingstromen door verschillende toegangen/uitgangen te gebruiken; in de 
pauze worden de leerlingen meer verspreid in het gebouw. 

- Bij binnenkomst van de school geldt dat leerlingen de jas meenemen naar het lokaal  
- Als leerlingen les hebben in het hoofdgebouw is de spreiding als volgt: 

o Klas 1,2,3 en NT2: via hoofdingang direct naar het lokaal; jas meenemen naar het 
lokaal 

o Klas 4,5,6: via ingang plein grote aula direct naar het lokaal; jas meenemen naar het 
lokaal 

- Tijdens de pauzes gaan leerlingen zo veel mogelijk naar buiten; ze moeten op het schoolterrein 
blijven 

- Binnen de school zijn er diverse pauzeplekken voor de leerlingen ingericht in de aula’s en op 
verschillende vleugels 

- Als de lessen afgelopen zijn, verlaten leerlingen zo spoedig mogelijk het schoolterrein 
- Er zijn looproutes in de school aangebracht 
- De ventilatie in alle lokalen is gecontroleerd en voldoet aan de gestelde normen  
- Personeelsleden die dat wensen, dragen mondkapjes of een transparant gezichtsmasker 
- Er is voorlopig geen catering; over een veilige afhandeling worden nog nadere afspraken 

gemaakt met de cateraar 
- In de fietsenstalling worden de plekken gereguleerd 

 

Het dragen van mondkapjes door leerlingen is vooralsnog niet verplicht; zowel personeel als leerlingen 

bevelen we zeker aan om mondkapjes te gebruiken bij leswissel en tijdens de pauze.  

 
Na de eerste reguliere lesweek evalueren we of de leerling stromen goed en veilig verlopen. Zo nodig 
stellen we de maatregelen bij. 
 



 

 

 
Quarantaine 
 

Het RIVM en de regering hebben ook richtlijnen geformuleerd over een quarantaine van tien dagen na 

het bezoeken van rood en oranje aangeduide gebieden. We willen dat zowel medewerkers als 

leerlingen en hun ouders/verzorgers die richtlijn volgen als dat voor hen van toepassing is. Daarnaast 

blijven we de andere regels volgen. Dat betekent dat leerlingen en medewerkers thuis blijven bij 

klachten van henzelf of van gezinsleden.  

 

Start 

We realiseren ons dat de start van het schooljaar anders is dan anders. De veiligheid/gezondheid van 

leerlingen en personeel staat voorop en dat betekent dat onze aandacht in de eerste lesweken gericht 

is op het naleven van de genomen maatregelen. 

 

Met de beschreven maatregelen vertrouwen we erop dat leerlingen en medewerkers zich snel thuis 

voelen in de school en het schoolritme te pakken hebben.  

 

In een apart schrijven informeren we u, of bent u al geïnformeerd, over het introductieprogramma, 

inhaalprogramma’s, informatiebijeenkomsten, ICT-zaken; kortom diverse onderwerpen die we aan het 

begin van een schooljaar gewend zijn met u te delen. 

 

We wensen ieder een grensverleggend en ondernemend schooljaar toe. 

 

Met vriendelijke groet, 
namens de directie 
 
Mariet van Goch 
directeur ONC 


