Aan alle ouders/verzorgers en leerlingen

IJmuiden, 27 november 2020

Betreft: update coronamaatregelen

Beste ouders/verzorgers, beste leerling,
Deze maand kwam het goede nieuws dat verschillende vaccins in aantocht zijn en ook het aantal
besmettingen aan het afnemen is: er schijnt licht aan het einde van de tunnel! (althans dat hopen we).
Voor de gezondheid van onze leerlingen en medewerkers doen we er alles aan om een uitbraak van
corona op school te voorkomen. Een aandachtspunt is de regel: “heb je lichte klachten, blijf thuis
en laat je testen”. We merken dat er soms te losjes wordt omgegaan met deze regel. Het zou goed
zijn als u dit thuis met uw zoon of dochter bespreekt.
Mondkapjes
Zoals u ongetwijfeld gehoord heeft geldt voor iedereen in Nederland vanaf 1 december een
mondkapjesplicht voor publieke binnenruimten (o.a. winkels) en het onderwijs. Op onze school was,
met instemming van de medezeggenschapsraad, het dragen van mondneuskapjes al verplicht sinds
19 oktober. Alle leerlingen hebben daarvoor een herbruikbaar mondkapje van school gekregen.
Met ingang van dinsdag 1 december stoppen we met het gratis uitdelen van wegwerpmondkapjes.
Kom je vanaf dinsdag zonder mondkapje, dan koop je er een in de automaat of bij de balie van de
kantinecateraar (€ 0,50) of je haalt je mondkapje thuis op.
Het effect van het dragen van het mondkapje is natuurlijk beperkt, als de andere maatregelen niet
ook nauwgezet opgevolgd worden:
•

Blijf thuis bij klachten en laat je testen.

•

Ontsmet je handen bij de ingang en bij het binnengaan van een lokaal.

•

Houd je aan de 1,5 meter afstand t.o.v. medewerkers.

Al met al wil ik onze leerlingen, ouders en alle medewerkers complimenteren. We doen het goed.
De leerlingen doen hun best, al hebben ze als echte pubers af en toe een herinnering nodig.
Zowel het herinneren als het herinnerd worden levert soms frustraties op, maar op deze manier
houden we elkaar scherp.
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Ventilatie
Zoals ik reeds in de update van 9 oktober heb gemeld: de ventilatie in onze gebouwen voldoet aan
de eisen van het Bouwbesluit. De locatie Platanenstraat voldoet zelf aan de strengste
ventilatienormen. Natuurlijk houden we rekening met de extra richtlijnen voor het coronavirus van het
RIVM. Dat betekent dat we de lokalen continue ventileren.
Zoals eerder gemeld worden de ruimtes zonder gebouwbeheersysteem extra geventileerd door
ramen en deuren tegen elkaar open te zetten. Nu de temperaturen dalen wordt het wel kouder in de
school. Een deel wordt gecompenseerd doordat de verwarming hoger is gezet, zodat warme lucht
zich vermengt met de koudere lucht. Inmiddels zijn de bestelde CO2-meters voor lokalen zonder
gebouwbeheersysteem geleverd. De gemeten CO2-waarde is een indicatie voor de benodigde frisse
lucht in een lokaal. Komende week worden deze in de betreffende lokalen geïnstalleerd. De docent
kan dan aan de hand van de aangegeven waarde actie ondernemen als dat nodig is, zoals een (extra)
raam openzetten. Het is dan ook niet meer noodzakelijk om de gehele les alle ramen en deuren open
te zetten. De gevoelstemperatuur in de klas wordt daardoor gunstig beïnvloed. In de verkeersruimten
en de algemene ruimtes blijven de ramen en deuren de gehele dag tegen elkaar open staan.
Activiteiten in december
In overeenstemming met de richtlijnen van de VO-Raad zijn activiteiten zoals het kerstgala komen te
vervallen. Leerlingen geven aan dat zij de buitenschoolse activiteiten missen; jongeren worden door
de coronamaatregelen ook beperkt in de wijze van vrijetijdbesteding. We zijn daarom blij dat we
binnen de huidige coronamaatregelen in staat zijn om in de komende maand de volgende activiteiten
in aangepaste vorm te kunnen organiseren.
•

Sinterklaasactiviteit (4 december)
Voor de leerlingen van sportklas 1 en 2 wordt een sportactiviteit georganiseerd.
Overige klassen 1 en 2 gaan in verschillende rondes naar Cineworld in Beverwijk.
De bovenbouw volgt het rooster (tot en met het 6e lesuur) zoals is opgenomen in Magister.

•

Kerstactiviteit (18 december)
Klas 1 en 2 hebben met de mentor en/of afdeling een kerstactiviteit op school.
De leerlingen van de bovenbouw (met uitzondering van de eindexamenklassen) gaan in
verschillende rondes naar Cineworld in Beverwijk. Voor de leerlingen van de eindexamenklassen wordt gezocht naar mogelijkheden in het voorjaar.

Nadere informatie over de verschillende activiteiten ontvangt u hierover van de afdelingsleider.
Met vriendelijke groet,

M.J. Boelsma
rector
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