[brief leerlingen VO over volledig openen van de scholen na de zomervakantie]
Beste ouder(s) en/of verzorger(s), leerling,
Welkom terug na de vakantie! We hopen dat u en uw kind een fijne zomervakantie hebben gehad.
Ook dit schooljaar hebben we nog steeds te maken met het coronavirus. Om de veiligheid en
gezondheid van leerlingen, ouders en medewerkers te blijven borgen, bieden we nog steeds
aangepast onderwijs.
Wat betekent dit?
 Alle leerlingen zijn weer tegelijkertijd welkom op school.
 Op school hoeft uw kind geen 1,5 meter afstand te houden van andere leerlingen. Natuurlijk
houdt uw kind wel voldoende afstand tot de docent en andere medewerkers.
 Docenten en andere medewerkers houden wel 1,5 meter afstand tot leerlingen en elkaar.
 De afgelopen periode hebben we veel ervaring opgedaan met onderwijs op afstand (digitaal
onderwijs). Ook dit schooljaar kan het zijn dat we afstandsleren en onderwijs op school
combineren.
Op school
 Buiten en binnen de school zijn verplichte looproutes aangegeven.
 Uw kind gaat bij aankomst direct naar binnen en wacht niet op het schoolplein.
 Bij binnenkomst in het gebouw desinfecteert uw kind zijn/haar handen.
 Tijdens de dag worden de handen regelmatig gewassen.
 Er kunnen gewoon weer gymlessen gegeven worden.
 De docent kan uw kind vragen zijn/haar eigen tafel schoon te maken bij binnenkomst en
verlaten van het lokaal.
 Na school gaat uw kind direct naar huis om samenscholing te voorkomen.
Vervoer
 Leerlingen komen zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar school. U mag uw kind ook
(laten) brengen en halen.
 Als dat niet lukt, kan gebruikgemaakt worden van het openbaar vervoer.
 Samen met de lokale en regionale vervoerders en de VO-raad maken we afspraken over
spreiding van begin- en eindtijden.
Gezond naar school
 Heeft uw kind verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte
hoest, plotseling verlies van reuk of smaak, verhoging (tot 38 graden Celsius) of koorts. Dan
blijft uw kind thuis en ziekt uit. Meld uw kind dan ziek bij de mentor.
 Bij 24 uur klachtenvrij, mag uw kind weer naar school.
 Kinderen (en ouders) blijven ook thuis als iemand anders in huis verkouden is en koorts heeft.
Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag uw kind weer naar school.
 Met milde klachten die mogelijk duiden op het coronavirus, kan uw kind zich gratis laten
testen. Bel gratis met het landelijke nummer 0800-1202 om een afspraak te maken voor een
test bij de GGD. Is deze test negatief, dan mag uw kind weer naar school. Is deze positief,
dan informeert u de mentor hierover.
 Wanneer uw kind gedurende de dag klachten ontwikkelt (koorts, neusverkoudheid, hoesten
en/of moeilijk ademen/benauwdheid, verlies van reuk/smaak) gaat hij/zij naar huis. Wij
informeren u hierover.



Behoort uw kind of een gezinslid tot een risicogroep? Dan kan uw kind worden vrijgesteld van
onderwijs op locatie. Deze beslissing is aan u, in overleg met de school.

Vragen?
U krijgt nog meer informatie over hoe de schoolweek er voor uw kind precies uit gaat zien. 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.
We wensen u en uw kind een mooi schooljaar.
Met vriendelijke groet,

