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MEMO 

Onderwijs en corona in het nieuwe schooljaar 
 

Lieve leerlingen, beste ouders en verzorgers, 

 

We hopen dat jij en jouw omgeving nog altijd in goede gezondheid verkeren. We zien 

uit naar het nieuwe schooljaar en hopen volgende week met goede energie aan het 

onderwijs te beginnen. We beseffen als schooldirectie echter goed dat ook de 

komende tijd de omstandigheden van het “naar school gaan” door de Corona-situatie 

bijzonder zijn.   

Om onderwijs te kunnen geven op een verantwoorde manier voor al onze leerlingen 

en personeelsleden hebben we als directie wel een lijn voor de komende periode 

afgesproken die we willen bewaken om ons onderwijs op een veilige en verantwoorde 

wijze te realiseren: 

 We houden ons aan het beleid en de aanwijzingen van OCW en VO-raad die zijn 

gebaseerd op de adviezen van het outbreak-managementteam (OMT) en het 

RIVM. We willen het dragen van mondkapjes apart noemen omdat hier veel 

vragen over zijn. Ook hier volgen we de aanwijzingen die zijn gebaseerd op de 

adviezen van het OMT en het RIVM. In school dragen leerlingen en docenten 

geen mondkapjes. Er zijn een aantal uitzonderingen benoemd, zoals dat de 

docent een mondkapje kan dragen tijdens praktijklessen en situaties waar de 

1,5 meter tussen leerling en docent niet haalbaar is. 

 We doen verder een dringend beroep op iedereen om de bekende omgangs- 

en gedragsregels te volgen. Respecteer de gebouwregels en looplijnen, neem 

deze serieus en spreek elkaar zo nodig aan. Hieronder vind je voor de 

volledigheid nog een keer de afspraken. 

Indien er nieuwe informatie of richtlijnen beschikbaar komen, zullen wij u opnieuw 

informeren. Op de volgende bladzijdes treft u aan de hand van de posters nogmaals 

de regels en afspraken aan. 

 

Ik wens ons allen veel gezondheid en verstandig handelen de komende tijd toe. 

 

Mede namens alle personeelsleden. 

 

drs. M.D. Kuster 

vestigingsdirecteur Melanchthon MAVO Schiebroek 
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In en naar school 

 
 

Verder: 

 Je kunt weer naar school als je niet in een oranje of rood gebied op 

vakantie bent geweest of daarna tien dagen in quarantaine bent 

geweest. Neem in deze gevallen even contact met de school op; 

 Als je thuis bent en je laat testen, verzoeken wij jouw 

ouders/verzorgers met school contact op te nemen; 

 Voor- en achterdeuren staan altijd open om goed te kunnen 

ventileren; 

 In school dragen de personeelsleden een kuch- of mondmasker als 

zij zich verplaatsen in het gebouw én er geen of te weinig 

mogelijkheid tot afstand houden is; 

 Bij goed weer adviseren wij om buiten de pauze door te brengen; 

 De ventilatiesystemen in het gebouw zijn gecontroleerd en 

ingesteld volgens de richtlijnen van het RIVM. 
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In het lokaal 

 
 

Verder: 

 Op het bureau van de docent staat een kuch-scherm, zodat de 

docent daar achter plaats kan nemen; 

 De deur van het lokaal en de ramen staan altijd open om zoveel 

mogelijk te kunnen ventileren. 
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Wilt u als ouders/verzorger op school komen dan bent u – helaas - alleen 

welkom als u op alle onderstaande vragen nee kunt antwoorden: 
 

 

 


