Update Ouders en leerlingen
Als de VO-scholen weer starten 2 juni 2020!
Beste ouders en leerlingen,
Wat zijn we blij dat de school weer open mag. Eindelijk weer naar school…………………
Eindelijk elkaar weer ontmoeten; leerlingen, leraren en ondersteuners.
Eindelijk weer….STOP
Ja, we mogen weer naar school, maar de spelregels zijn na de ‘lock-down’ door Corona
aangepast.
Voor jullie en onze veiligheid gelden de volgende regels:
Een personeelslid/leerling blijft thuis bij:
•
Neusverkoudheid.
•
Hoesten.
•
Moeilijk ademen/benauwdheid.
•
Koorts boven 38 °C.
Als een gezinslid koorts boven 38 °C heeft blijft personeelslid/leerling thuis.
Omdat wij niet kunnen vaststellen wat de oorzaak is van niezen blijven leerlingen met
hooikoortsklachten thuis!
Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag het personeelslid/
de leerling weer naar school.
Mentoren nemen voor de start op 2 juni contact op met ouders. Daarin stellen zij vast welke
leerlingen tot de risicogroep behoren en maken zij afspraken met ouders/verzorgers.
De RIVM-richtlijnen en de protocollen van de VO-raad en de ARBO-wet zijn leidend.
Wie zich niet aan deze richtlijnen kan en wil houden, sturen wij naar huis.
Wij zijn ons ervan bewust dat hieronder veel regels volgen, maar dat brengt de situatie met zich
mee. Het gaat per slot van rekening om ons aller veiligheid en gezondheid.
Wij doen een dringend beroep op ouders/verzorgers om onderstaande punten met hun kind / pupil
te bespreken.
RIVM-richtlijnen:
Volwassenen en leerlingen houden anderhalve meter (1,5 meter) afstand van elkaar.
Dit geldt ook voor volwassenen onderling en voor leerlingen onderling.
We wassen onze handen meerdere keren per dag goed ten minste 20 seconden.
We reinigen onze handen met gel bij binnenkomst school, lokaal, voor en na de pauze (in het
lokaal) en na toiletbezoek. (We moeten toiletbezoek beperken; Ga thuis naar toilet!)
We schudden geen handen.
We hoesten en niezen in onze ellenboog.
We zitten niet aan ons gezicht.
Leerling die gedurende de lesdag klachten krijgt gaat naar huis.
Wij informeren de ouders van de leerling; bij koorts informeren wij ook de EHL school van
broertje(s) of zusje(s).

Een ander rooster / minder lessen op school:
Schoolgebouwen zijn niet gemaakt voor de 1,5 meter samenleving. Hiervoor zijn ze te klein.
Per lokaal kunnen we dus minder leerlingen een veilige plek geven. Leerlingen krijgen vaste
plaatsen in het lokaal met ruime afstand tot andere leerlingen.
Voor alle leerlingen plannen we een aantal lessen in op school en geven we huiswerk.
Iedere leerling krijgt zijn individuele lesrooster.
In de periode voor de zomervakantie worden er geen sportlessen gegeven. (net als sportscholen is
de LO-zaal gesloten.
Hoe bewegen we ons door het gebouw.
Het is de bedoeling zo min mogelijk ‘verkeer’ op het schoolplein en binnen het schoolgebouw te
hebben.
Kom op tijd, maar niet te vroeg.
We gebruiken voor de verschillende groepen, verschillende lestijden:
Fase 1 en Plusklas blok 1; 08.30 – 11.00 of
blok 2; 12.00 – 14.30
Fase 2
blok 1; 08.45 – 11.15 of
Blok 2; 12.15 – 14.45
Fase 3
blok 1; 09.00 – 11.30 of
Blok 2; 12.30 – 15.00
en
verschillende ingangen zodat leerlingenstromen elkaar niet tegenkomen.
•
Lokalen A2 en A3 hebben een eigen buitendeur aan de kant van het parkje
o Fietsenstalling achter het gebouw
•
Lokalen A4 en A5 via eigen ingang
o Klas AF1B fietsenstalling tussen schuurtjes op het plein
o Klas AF2C fietsenstalling tussen zitcirkel op het plein
•
Lokaal A1, via nooddeur naast ingang lokaal.
o Fietsenstalling op plein bij A1
•
Lokalen A6, A7 via hoofdingang
o Fietsenstalling bij pingpongtafels
•
Praktijk lokalen B1 en B2 (hout en creatief) via ingang achter bij fietsenstaling
o Fietsenstalling achter
•
Keuken via nooduitgang keuken
o Fietsenstalling tussen keuken en metaallokaal
•
Metaal via nooduitgang metaal
o Fietsenstalling tussen keuken en metaallokaal
•
Groen in het groenlokaal
o Fietsenstalling onder carport bij groenlokaal
•
C vleugel C11, C12, C15 en C16 via pleiningang bij LO-zaal
o Fietsenstalling op plein bij LO-zaal
Iedere leerling ontvangt persoonlijke informatie over zijn/haar lesrooster.
De kantine blijft gesloten.
Een lesgroep blijft 3 lessen in hetzelfde lokaal. Ook de pauze tussen deze lessen blijven de
leerlingen in het lokaal. Leerlingen nemen zelf te eten en drinken mee.
Docenten laten leerlingen per klas naar binnen en nemen ze mee naar lokaal; zij fungeren even
als verkeersregelaars. Ook bij vertrek zorgen docenten ervoor dat klassen één voor één, na elkaar
met de nodige afstand vertrekken.
Hierdoor voorkomen we dat groepen leerlingen in te smalle ruimten komen.
Leerlingen gaan na de lessen direct naar huis.
Niet op schoolterrein blijven!
Hygiëne maatregelen:
Bij binnenkomst van het schoolgebouw reinigen we onze handen met gel.
Leerlingen en docenten nemen na binnenkomst hun eigen tafels af met oppervlaktesprays en
herhalen dit bij het verlaten van het lokaal.
Dit geldt ook voor werkplekken en gereedschappen in praktijklokalen.

Leermiddelen dienen bij gebruik door meerdere leerlingen of leerkrachten met regelmaat schoon
gemaakt te worden met water en zeep.
Het gebruik van kluisjes is verboden;
Neem je kluissleutel op je eerste lesdag mee. In de les ga je met de docent je kluisje leeg halen.
School heeft tasjes voor je spullen.
Jassen mogen mee de klas in.
•
Leerlingen moeten hun werkschoenen en overall mee naar huis nemen en de dag
waarop praktijk op het rooster staat mee naar school nemen.
•
Mobieltjes worden bij aanvang van de les uitgezet. Ze worden nu niet bij elkaar in een
kluis opgeborgen.
•
Leerlingen die een mondkapje willen dragen zorgen daar zelf voor.
Het is noodzakelijk het gebruik van het toilet tot het uiterste te beperken. Ga voor je naar school
gaat thuis naar het toilet.
Contacten ouders/verzorgers en school
•
Contacten met ouders vinden plaats via de telefoon of op een andere digitale wijze. In
principe GEEN ouders op school of alleen via een afspraak zodat wij een en ander
kunnen regelen binnen de RIVM regels.
•
Geef u kind een telefoonnummer mee waarop u overdag bent te bereiken.
•
Het stappensysteem dat wij op school gebruiken moeten wij aanpassen.
o Stap 1: de leerling krijgt gelegenheid te schakelen
o Stap 2: de leerling krijgt 2e kans te schakelen
o Stap 3: Als het de leerling dan nog niet lukt om te schakelen nemen we contact op
met ouders/verzorgers en gaat de leerling in overleg naar huis.
Programma
Het programma stemmen we zoals gebruikelijk af op de leerlingen. Er zal de nodige aandacht
besteed worden aan de 1,5 meter samenleving omdat wij ervan uitgaan dat wij in de samenleving
en op school zolang er geen vaccin is, ook na de zomervakantie nog te maken zullen hebben met
maatregelen.
Schoolverlaters proberen we het maximale mee te geven;
Als het kan laten we examens van branchecursussen doorgaan. (Examens WIK, WIK+, Groen en
Schoonmaak gaan vooralsnog door).
Als examens niet door kunnen gaan zoeken wij met leerlingen naar de mogelijkheid deze na de
zomervakantie in te plannen.
Lukt het door economische omstandigheden nu niet aansluitend aan school te gaan werken, dan
kunnen wij verlenging aanvragen zodat wij de leerling na de zomervakantie naar werk kunnen
begeleiden.
Naar aanleiding van de lessen op school krijgen leerlingen huiswerk voor de rest van de tijd. We
blijven dus ook doorgaan met onderwijs op afstand.
Stage:
Voor stage richten we ons vooral op het volgende schooljaar. Veel bedrijven zijn nu nog niet in
staat te begeleiden. Als er wel mogelijkheden zijn, bekijken we dit van geval tot geval in overleg
met stagebedrijf, ouders en leerling.
Geleende laptops blijven tot de laatste week van juni thuis. U krijgt nader bericht.
23 en 24 juni is de school gesloten in verband met studiedagen en introductieprogramma
van de nieuwe leerlingen.
Hebt u naar aanleiding van dit bericht nog vragen, stel ze aan de mentor.
Wij hopen samen met de leerlingen het schooljaar 2019-2020 op een prettige manier af te sluiten.
Met vriendelijke groet,
G.H. Pennings

