
 
 

  

   
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen  
 
 

Datum 20 augustus 2020 

Ons kenmerk 20-240 witjn/arnw 

Behandeld door W.E.M. Arnts 

Aantal pagina's 2 

   

Onderwerp: start schooljaar en Corona-maatregelen 
 

  

  
Beste leerling, beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
We hopen dat je, ondanks alle Corona-ontwikkelingen, hebt kunnen genieten van een fijne zomervakantie. 
Volgende week gaan we weer met z’n allen van start, op school. Want, zoals bekend, heeft het kabinet 
voor de zomervakantie besloten dat alle middelbare scholen weer volledig open kunnen. Leerlingen 
hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden. Medewerkers en andere volwassenen 
moeten wel anderhalve meter afstand tot elkaar en tot leerlingen houden. 
 
Volg de richtlijnen van het RIVM  
Voor iedereen in Nederland, en dus ook voor scholen, gelden de richtlijnen van het RIVM. Dat betekent in 
ieder geval: 
 Blijf thuis bij klachten en laat je testen 
 Was vaak je handen 
 Hoest en nies in je elleboog 
 In elk lokaal staat desinfectiemateriaal en liggen papieren handdoekjes die iedereen kan gebruiken 
 
Quarantaine bij terugkomst uit landen of regio’s met een oranje of rood reisadvies 
Ben je op vakantie geweest naar een gebied waar het reisadvies tijdens jouw verblijf op code oranje of 
rood stond vanwege Corona? Ga dan 10 dagen in thuisquarantaine, en kom niet naar het schoolplein of 
school. Geldt dit voor jou? Geef dat dan door via absentie@lyceumelst.nl. De mentor neemt dan contact 
op. Samen bekijken we welke mogelijkheden er zijn om toch onderwijs te volgen. Deze maatregel geldt 
natuurlijk ook voor alle docenten. Ook een docent moet 10 dagen thuisblijven als hij of zij op vakantie is 
geweest in een regio met code oranje of rood. Ook als een leerling om andere redenen in quarantaine 
gaat, bijvoorbeeld omdat hij, zij of een gezinslid positief getest is op Corona, volgen we deze procedure.  
 
Ventilatie 
In de media is er de afgelopen weken veel aandacht geweest voor ventilatie van schoolgebouwen. Een 
gebouw mag open als het ventilatiesysteem voldoet aan de richtlijnen van het RIVM en het Bouwbesluit. In 
de zomervakantie is onze school gecontroleerd en wij zijn blij dat onze gebouwen voldoen aan de 
richtlijnen. Voor de zomervakantie is het ventilatiesysteem nagekeken en zijn alle filters vervangen. Tijdens 
de lessen ventileren we zoveel mogelijk, bijvoorbeeld door ramen open te zetten.   
 

 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/voortgezet-onderwijs
mailto:absentie@lyceumelst.nl


 

 

 

 

 
 
 
 
 
Geen mondkapjes-plicht 
Wij hebben in Corona-tijd altijd de adviezen van het RIVM en het kabinet gevolgd. Dat doen we nu ook. En 
dat betekent dat wij op onze school géén mondkapjes-plicht instellen. Iedereen die het prettig vindt om wel 
een mondkapje te dragen, staat het vrij dat te doen.  
 
Excursies en reizen 
Tot en met de kerstvakantie organiseren we geen excursies, reizen, brugklaskamp en klassenuitjes naar 
bijvoorbeeld een pizzeria. We vinden dit heel jammer, maar het belang van de volksgezondheid weegt op 
dit moment zwaarder. We volgen steeds wat de adviezen en richtlijnen van het RIVM zijn. Als die ruimte 
bieden, bekijken we welke mogelijkheden er zijn om weer excursies en reizen te organiseren. 
 
Communicatie 
Berichten over de gevolgen van de Corona-maatregelen versturen we naar leerlingen via hun school e-
mail. Ouders berichten we via Magister op het e-mailadres dat bij ons bekend is. In Magister kunt u dit 
indien nodig wijzigen bij ‘mijn gegevens’. Daarnaast staan alle berichten ook op onze website, ze zijn te 
vinden via het item ‘actueel’. 
 
Het komende schooljaar wordt ook een jaar waarin de gevolgen van Corona voelbaar zullen zijn. We 
hopen van harte dat iedereen gezond blijft en dat de scholen open blijven. Met elkaar gaan we ons ervoor 
inzetten dat het voor iedereen een  prettig en goed schooljaar wordt.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
Drs. J. (Jan-Maarten) de Wit 
rector 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.lyceumelst.nl/

