[Brief vo over opening vo-scholen per 2 juni]
Beste ouder(s)/verzorger(s)/leerling,
Dinsdag 19 mei heeft het kabinet besloten tot versoepeling van de corona-maatregelen. Voor het
voortgezet onderwijs betekent dit dat leerlingen vanaf dinsdag 2 juni weer deels naar school kunnen...
in aangepaste vorm. Zo waarborgen we de veiligheid en gezondheid van leerlingen, docenten,
ondersteunend personeel en ouders.
Wat betekent dit
 Elke leerling krijgt de kans om naar school te gaan. Dit wordt door de school met u en uw
kind afgestemd.
 We gaan uit van de situatie dat iedereen 1,5 meter afstand moet houden van elkaar. Dat
betekent in de praktijk dat niet alle leerlingen tegelijk op school kunnen zijn.
 Uw kind volgt een deel van het onderwijs weer op school. De resterende tijd volgt uw kind
nog steeds online onderwijs op afstand. (hybride vorm van onderwijs)
De 1,5 meter school
 Tussen leerlingen en personeelsleden wordt (ook onderling) altijd 1,5 meter afstand bewaard.
 Buiten en binnen de school zijn verplichte looproutes aangegeven. Ook zijn markeringen
aangegeven om 1,5 meter afstand te kunnen houden.
 Uw kind gaat bij aankomst direct naar binnen en wacht niet op het schoolplein.
 Bij binnenkomst in het gebouw desinfecteert iedereen zijn/haar handen en tijdens de dag
worden handen regelmatig 20 seconden gewassen.
 In de klaslokalen staan leer-/werkplekken op 1,5 meter van elkaar.
 Leerlingen kunnen door de docent worden gevraagd bij binnenkomst en bij het verlaten van
het lokaal hun eigen tafels schoon te maken.
 Kluisjes worden niet gebruikt en de kantine blijft gesloten.
 Leerlingen pauzeren in hun klaslokaal.
 Na afloop van school gaat uw kind direct naar huis om samenscholing te voorkomen.
 Leerlingen binnen een straal van 8 kilometer van de school wordt uitdrukkelijk verzocht om
geen gebruik te maken van het OV en zoveel mogelijk op de fiets te komen dan wel zich te
laten brengen en halen.
 Leerlingen buiten een straal van 8 kilometer van de school worden tevens opgeroepen om
zoveel mogelijk gebruik te maken van de fiets of zich te laten halen/brengen.
Gezond van start
 Heeft uw kind verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn,
hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid of verhoging tot 38°C? Dan blijft uw kind thuis en
ziekt uit. Meldt uw kind dan ziek bij de mentor.
 Wanneer uw kind gedurende de dag klachten ontwikkelt (koorts, neusverkoudheid, hoesten
en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat hij/zij naar huis. Ouders/verzorgers worden
hierover geïnformeerd.
 Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs.
Dit is de beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school.
 Leerlingen van wie gezinsleden tot de risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van
fysiek onderwijs. Dit is de beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school.

Wanneer op school
Informatie over welke leerlingen op welke dag/welk tijdstip naar school gaan, wordt door de school zelf
gegeven.
Vragen?
Heeft u vragen over het weer naar school gaan van uw kind? Neem dan contact op met de mentor van
uw kind.
Kijk voor meer informatie over wat het coronavirus betekent voor onze scholen op de speciale pagina
www.landstedegroep.nl/coronavirus. Bekijk het filmpje van de NOS over hoe een 1,5 meter school er
uit kan zien.
Wij zijn blij uw kind binnenkort weer op school te zien!
Met vriendelijke groet,

