Aan alle ouders/verzorgers en leerlingen

IJmuiden, 14 augustus 2020

Betreft: start schooljaar 2020-2021

Beste ouders/verzorgers, beste leerling,
Na een wel heel apart schooljaar hebben we de afgelopen weken kunnen genieten van een fijne
zomervakantie. In deze brief wil ik u informeren over de opstart van het nieuwe schooljaar.
Het Ministerie van Onderwijs heeft afgelopen woensdag 12 augustus nogmaals bevestigd dat de
school weer volledig open mag. Dit is goed nieuws, want voor het welzijn en het onderwijsproces van
leerlingen is het van belang dat ze ook weer fysiek naar school kunnen. Het blijkt dat leerlingen het
normale lesritme en de contacten met medeleerlingen nodig hebben om te komen tot goede
prestaties.
Richtlijnen RIVM nog steeds van kracht
We zijn blij dat we vanaf het nieuwe schooljaar weer volledig open mogen. Maar de gevolgen van het
coronavirus zijn nog niet voorbij. Ook in het nieuwe schooljaar zal het virus nog invloed hebben op
onze dagelijkse schoolpraktijk. Dat betekent:
•

Voor de leerlingen geldt dat zij onderling de anderhalvemeter niet in acht hoeven te nemen.
Voor leerlingen en medewerkers (en medewerkers onderling) geldt nog wel steeds de
anderhalvemeter regel.

•

Hygiënemaatregelen blijven van kracht.
o

Geen handen geven of andere begroetingen ‘met aanraken’

o

Handen reinigen

o

Hoesten en niezen in de elleboog

o

Bij de ingang van het lokaal gebruik maken van desinfecterende gel

•

In het lokaal maken de leerlingen hun eigen tafel schoon.

•

Bij klachten of koorts blijven leerlingen en medewerkers thuis.

Briniostraat 16 ∙ 1971 HM IJmuiden ∙ 0255 519 001 ∙ info@vellesancollege.nl ∙ www.vellesancollege.nl

Veranderingen schooljaar 2020-2021
In aanvulling op de bestaande richtlijnen van het RIVM hebben wij als school ook een aantal
aanvullende maatregelen getroffen die bijdragen aan het verkleinen van de risico’s op besmetting.
•

Om de drukte in gangen en pauzeruimtes te verminderen, hanteren we een rooster met
gespreide pauzes voor de onder- en bovenbouw volgens onderstaand overzicht.

•

De opstelling in de lokalen is aangepast aan de anderhalvemeter afstand tussen leerlingen en
medewerkers. Met een belijning wordt deze ruimte zichtbaar gemaakt. Alle bureaus van
docenten zijn voorzien van plexiglasschermen.

•

In alle gebouwen zijn vaste looproutes aangegeven. Hierbij is zoveel als mogelijk gekozen
voor eenrichtingsverkeer in de gangen en op de trappen. Daarnaast geldt de regel om zoveel
mogelijk rechts aan te houden.

•

Tot de kerstvakantie zullen de buitenschoolse activiteiten, zoals excursies, beperkt worden.
Zodra er meer ruimte is voor excursies of activiteiten zullen we u hierover berichten.

Ventilatie in de schoolgebouwen
Naar aanleiding van het onderzoek door het RIVM naar de rol van ventilatiesystemen bij de
verspreiding van het coronavirus hebben wij de aanwezige systemen laten controleren. De leverancier
heeft aangegeven dat de ventilatiesystemen bij ons zgn. balansventilatie betreft. Hierin zitten twee
ventilatorsystemen. Een ventilator zuigt de gebruikte lucht in de lokalen/school aan en voert deze naar
buiten af. De andere ventilator zuigt verse lucht aan (via het dak) en blaast deze vervolgens in de
lokalen/school. Dit betreft de installaties op de locatie Platanenstraat en de nieuwbouwvleugel van de
locatie Briniostraat. Deze kunnen veilig gebruikt kunnen worden. De airco’s (dat zijn
recirculatiesystemen) in het computerlokaal B13 en de lokalen van de locatie Tiberiusplein zullen
echter niet gebruikt worden. Deze ruimtes en overige gebouwdelen zullen door natuurlijke ventilatie
(ramen en deuren) regelmatig gelucht worden.

Quarantaine bij terugkomst uit landen of regio’s met een oranje of rood reisadvies
Het advies van de overheid rondom quarantainemaatregelen in relatie tot schoolverzuim is aangepast
door de VO-raad. Dat wil zeggen dat de quarantaineregels het belangrijkste zijn. Als u in een code
oranje of rood land/regio bent geweest, wordt dringend aangeraden om twee weken in
thuisquarantaine te gaan. Kan uw kind hierdoor niet bij de start van het schooljaar aanwezig zijn, dan
verzoeken wij u dringend contact op te nemen met de afdelingsleider om te kijken of er een tijdelijke
digitale oplossing is voor het onderwijsproces.
Informatieavonden
Het contact met ouder(s)/verzorgers(s) vinden we belangrijk, of dat nu live, telefonisch of per mail is.
Vanwege de anderhalvemeter maatregel zullen de informatieavonden/ouderavonden in september in
aangepaste vorm plaatsvinden. Om de anderhalvemeter afstand te kunnen waarborgen vragen wij u
dan ook om slechts met één ouder/verzorger aanwezig te zijn. Voor gedetailleerde informatie over
deze informatieavonden ontvangt u tijdig een uitnodiging van de afdelingsleider.

Heeft u nog vragen over deze brief?
Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen? Op onze website staan antwoorden op de meest
gestelde vragen en met wie u contact kunt opnemen.

Met vriendelijke groet,
M.J. Boelsma
rector

