Veenendaal, 27 augustus 2020

Geachte ouder/verzorger, beste leerling, beste student,
We hopen dat u en jullie een goede vakantie hebben gehad en dat er sprake kon zijn van
ontspanning in deze bijzondere tijd. We weten dat er ook verdriet en zorg was bij leerlingen,
studenten en medewerkers. Wij wensen een ieder in deze situatie sterkte!
Aanstaande maandag start het nieuwe schooljaar en zullen de verschillende introductiedagen van
start gaan. Het is voor het eerst dat we, onder bepaalde voorwaarden, weer alle leerlingen mogen
ontvangen. Voor onze MBO studenten geldt dit niet. Zij starten een week later onder andere
voorwaarden. Tijdens de introductie wordt dit bekend gemaakt.
We merken dat er onder ouders vragen leven over de manier waarop we volgende week van start
gaan. Ook wij vinden het spannend!
Middels deze brief informeren wij u/jullie over de maatregelen die wij hebben getroffen om er voor
te zorgen dat onze school een veilige omgeving is.
Richtlijnen RIVM en daaruit voortkomend het Voortgezet onderwijs protocol
Een belangrijk uitgangspunt van onze school is dat wij handelen volgens de richtlijnen van het RIVM
en het daarbij behorende Voortgezet Onderwijs-protocol. De voorwaarden waaronder leerlingen
weer gezamenlijk naar school kunnen staan beschreven in het protocol ‘volledig openen voortgezet
onderwijs’. Dit protocol geeft richtlijnen die leidend zijn voor iedere school en komt voort uit de
richtlijnen van het RIVM. Wij sturen het protocol als losse bijlage mee zodat iedereen dit in zijn
geheel kan lezen.
Leerlingen onderling geen 1, 5 meter afstand
Voor leerlingen geldt dat zij geen 1,5 meter afstand t.o.v. elkaar hoeven te houden.
Wel geldt dat zij 1,5 meter afstand moet bewaren t.o.v. van medewerkers van de school.
Medewerkers zullen onderling ook de 1,5 meter afstand in acht moeten nemen.
Ventilatie
Onze school kent een ventilatiesysteem waarbij lucht van buitenaf wordt aangezogen. Daarnaast
beschikken onze lokalen over ramen die open kunnen. Er is geen sprake van recirculatie.
De in delen van het gebouw aanwezige airconditioning zullen niet worden gebruikt.
Sinds de start van de zomervakantie vindt er gepland onderhoud aan ons klimaatsysteem plaats.
In de ruimtes waar geen ventilatie én geen ramen zijn die open kunnen, vinden geen
onderwijsactiviteiten plaats.

Mondkapjes
De richtlijnen geven aan dat mondkapjes binnen scholen niet verplicht zijn.
Leerlingen kunnen op vrijwillige basis een mondkapje dragen. Zij dienen hier zelf in te voorzien.
Medewerkers zullen gebruik maken van beschermingsmiddelen (faceshield, kuchscherm) als zij de
1,5 meter afstand niet kunnen handhaven.
Groepsactiviteiten, excursies, reizen
Het besluit van onze school is dat er tot 1 januari a.s. geen buitenschoolse reizen en buitenschoolse
activiteiten plaatsvinden (b.v. schoolreizen en dagexcursies). Er kan een uitzondering worden
gemaakt voor een activiteit waarbij de docent continu aanwezig is en waarbij deze in de buitenlucht
op een niet drukke plek plaatsvindt (b.v. picknick, natuurwandeling). Er kan ook een uitzondering
gemaakt worden voor activiteiten waarbij leerlingen zelfstandig op pad gaan met een opdracht.
Pauze
De pauzes zullen tot aan de herfstvakantie zoveel mogelijk buiten worden gehouden.
Als het weer niet meewerkt, vinden de pauzes binnen plaats. In beide gevallen wordt er toezicht
gehouden door medewerkers die voorzien zijn van beschermingsmiddelen. Met betrekking tot de
catering is er op het plein een voorziening gerealiseerd.
Ouderavonden
De komende weken zijn er voor alle leerjaren ouderavonden en/of gesprekken met ouders gepland
zodat er kennis gemaakt kan worden met de mentor. Door de regeling dat er geen samenkomsten
mogen plaatsvinden van meer dan 30 personen gaan deze niet door in de geplande vorm. Wij
berichten u later over de wijze waarop we deze momenten organiseren.
Ouders op school
Daar waar nodig zal het contact met ouders telefonisch of online plaatsvinden. Indien fysiek contact
op school wenselijk is, zullen wij gezondheidsvragen stellen (triage) en zult u worden geregistreerd.
Tenslotte
Als school doen wij er alles aan om onze school een veilige school te laten zijn ten tijde van COVID19. We weten ook hoe moeilijk het is om de richtlijnen consequent te handhaven. Daarnaast
verschillen meningen en inzichten. Wij vragen en verwachten dat een ieder ons helpt om het
mogelijk te maken te werken volgens de richtlijnen en noodverordeningen van onze overheid.
Wij zijn ons er zeer van bewust dat ons onderwijs beperkt wordt door deze richtlijnen. Naar alle
waarschijnlijkheid zullen bijzondere onderwijs- en buitenschoolse activiteiten dit jaar veelal niet
door zullen gaan.
Vertrouwend u, voorlopig, voldoende te hebben geïnformeerd.
Vriendelijke groet,
Daan Diepeveen (directeur Het Perron)

