Aan ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen

Datum:
28 augustus 2020

Ons kenmerk:

Bijlagen:

Behandeld door:

Doorkiesnummer:

E-mail:

Betreft: Start nieuwe schooljaar

Beste ouders/verzorgers en leerlingen,
Voor de vakantie hebben we met (de meesten van) u vooruit gekeken naar het nieuwe
schooljaar. We hebben u toen gemeld dat we nog niet wisten hoe de richtlijnen er na de
zomervakantie uit zouden zien en dat we zelf een inschatting zouden moeten maken van wat
kan, wat mag en waar we zelf prioriteit aan zouden willen geven. Inmiddels is dat nieuwe
schooljaar aangebroken en willen we u daarover informeren.
Vanaf 15 maart veranderde niet alleen het onderwijs, maar de hele samenleving rigoureus door
het corona-virus, ofwel COVID-19. En de invloed daarvan speelt ook een rol bij de invulling van
het nieuwe schooljaar. We zijn blij dat de lessen weer op school plaats mogen vinden, maar we
kunnen niet voorspellen of dat ook het hele schooljaar mogelijk zal blijven.
Na de oorspronkelijke reisbeperkingen om risico’s in te dammen zijn voor de zomervakantie de
reismogelijkheden behoorlijk versoepeld; inmiddels worden ze echter alweer aangescherpt. Wij
weten niet waar mensen zijn geweest; dat kunnen en willen we ook niet controleren. Maar
daarmee zijn we ook het zicht kwijt op de risico’s, die overigens niet alleen gekoppeld zijn aan
verblijf in het buitenland.
Uitgangspunt voor ons beleid voor de zomervakantie waren de richtlijnen van het RIVM. Het lijkt
ons verstandig om nog steeds die richtlijnen als uitgangspunt te hanteren. Dat houdt in dat we
benadrukken dat afstand houden belangrijk is en dat iedereen een eigen verantwoordelijkheid
heeft om dat te laten slagen. Dat houdt ook in dat iedereen bij twijfel zich eerst laat testen,
voordat hij/zij weer naar school komt.
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Ook in de school zijn maatregelen genomen en we verzoeken iedereen zich aan de regels te
houden. Wie daar behoefte aan heeft, mag bij de verplaatsingen in het gebouw een mondkapje
dragen, ook al wordt dit door het RIVM niet voorgeschreven.
Een recent punt van aandacht is de ventilatie in de scholen. Het is bekend aan welke norm
moet worden voldaan en inmiddels is opdracht verstrekt aan een extern bureau om te
controleren of daar nog steeds aan wordt voldaan. Op basis van de resultaten zal een plan van
aanpak per school en voor heel Spinoza worden opgesteld.
Wij dragen de verantwoordelijkheid voor het aanbieden van een veilige leer- en werkomgeving.
Vanuit die verantwoordelijkheid willen we al het mogelijke doen om een hernieuwde opleving
van het virus te voorkomen. We zijn echter geen experts op dit gebied en daarom zullen we de
berichtgeving en de richtlijnen van het RIVM nauwlettend volgen. We rekenen op uw
medewerking.
We hopen daarmee de start zo goed mogelijk te laten verlopen en wensen iedereen een goed
schooljaar toe.

Met hartelijke groet,
Mede namens de schooldirecteuren,

Peter Lamers,
voorzitter College van Bestuur
Scholengroep Spinoza
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