Aan ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen
van RSG Levant

Datum: 21-07-2020
Ref.: 02.00/directie/ipe/schooljaar 2020-2021
Betreft: Schooljaar 2020-2021 en coronamaatregelen

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerling,
Het kabinet heeft op 24 juni 2020 besloten dat vanaf 1 juli de 1,5 meter afstand tussen
alle leerlingen onderling in het voortgezet onderwijs wordt losgelaten. Dit betekent dat
wij onze deuren weer volledig openen en dat alle leerlingen weer volgens rooster op
alle dagen naar school kunnen met ingang van het nieuwe schooljaar.
De afstand van 1,5 meter tussen medewerkers en leerlingen blijft wel gehandhaafd,
net als medewerkers onderling. In praktijklessen zoals lo, techniek en kunst is afstand
tussen de leerling en de docent niet altijd mogelijk, dus daar houden leerlingen en
docenten zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand. Dit is een door het RIVM toegestane
maatregel.
De RIVM-richtlijnen zijn voor ons leidend. Dat betekent:
Algemeen
• We wassen onze handen meerdere keren per dag goed tenminste 20
seconden of gebruiken handgel. Dit gebeurt in ieder geval bij binnenkomst in
het lokaal, voor de pauze, na de pauze en na toiletbezoek
• We schudden geen handen
• We hoesten en niezen in onze elleboog
• We zitten niet aan ons gezicht
Klachten en thuisblijfregels
Een leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis bij:
• Neusverkoudheid
• Hoesten
• Moeilijk ademen/benauwdheid
• Koorts boven 38grd
• Plotseling verlies van reuk of smaak
• Als iemand in het huishouden koorts of benauwdheidsklachten heeft
Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt gaat de leerling naar huis.
Ouder(s)/verzorger(s) worden hierover geïnformeerd. Leerlingen die behoren tot een
risicogroep of waarvan gezinsleden behoren tot de risicogroep kunnen worden
vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit gaat in overleg met de betreffende teamleider.
Iedereen met aan Covid-19 gerelateerde klachten kan zich laten testen. Zie m.b.t.
instructies de website van de rijksoverheid.
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In de leslokalen
De lokalen en de school worden dagelijks intensief schoongemaakt. We verwachten
van leerlingen en medewerkers dat ze zich houden aan bovengenoemde
hygiëneregels. In elk lokaal zijn papieren handdoekjes, water en zeep, of
desinfecterende handgel aanwezig, om handen te wassen en de tafels schoon te
maken. De medewerkers lopen zo weinig mogelijk rond tijdens een les. Mocht een
docent wisselen van lokaal, vertrekt hij of zij voordat de les officieel is afgelopen.
De leerlingen verlaten het lokaal zodra de volgende docent een seintje geeft. Dit om de
1,5 meter tussen leerlingen en medewerkers te kunnen waarborgen. We vragen met
klem aan alle aanwezigen heel alert te zijn op de 1,5 meter afstand.
Op de gang en in de pauze
De aula en de keuken gaan met ingang van het nieuwe schooljaar ook weer open.
Activiteiten
De startactiviteiten worden op gepaste wijze uitgevoerd. We zullen terughoudend zijn
met het ontvangen van ouders in school. Zoveel als mogelijk vindt contact online
plaats.
We hebben in de afgelopen periode veel hulp van u gekregen om maatregelen te
kunnen nemen ter bestrijding van het Covid-19. Hartelijk dank! Uw mening en
bevindingen uit de enquête nemen we mee in de verdere voorbereidingen.
Ook kijken we wat we uit de afgelopen (online)periode hebben geleerd en blijvend
kunnen toepassen ter aanvulling op ons onderwijs.
Voor mij persoonlijk zit mijn taak er op de Levant op. Ik draag het stokje graag over
aan Remon Brink. Remon start na de zomervakantie en vanaf deze plek wens ik hem
veel succes in het mooie Zeewolde. Zelf start ik na de vakantie in Epe als interim
directeur. RSG N.O.-Veluwe is ook een VO-school die valt onder de Auroraonderwijsgroep.
Ik wil u bedanken voor uw vertrouwen in de school en wens u en uw zoon/dochter een
prettige schooltijd en veel gezondheid. Voor nu een fijne zomer, een goede vakantie en
graag tot ziens!
Met vriendelijke groet,
Anne-Marie Leeuwenburgh,
Directeur a.i. RSG Levant
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