Beste ouder(s)/verzorger(s),
Gisteren heeft het kabinet een aantal maatregelen aangekondigd in verband met corona die van
toepassing zijn op het voortgezet onderwijs. Zoals we in de mail van vrijdag 26 november hebben
beloofd, geven we u hierbij alle informatie over wat de nieuwe coronamaatregelen voor onze school
betekenen. Deze maatregelen zijn aangekondigd om verdere verspreiding van het coronavirus te
voorkomen, maar ook om sluiting van de scholen te voorkomen. In deze mail sta ik stil bij:
- De nieuwe coronamaatregelen vanaf 29 november
- Het coronaprotocol
- Corona en de flexweek/stageweek
We willen u vragen om de informatie goed door te lezen en deze te bespreken met uw zoon/dochter.
Uiteraard doen wij dit zelf op school ook. We willen benadrukken dat we de maatregelen volgen die
door de overheid zijn bepaald. De school verzint dus geen eigen richtlijnen. U kunt hier meer lezen
over de regels voor het voortgezet onderwijs.
De nieuwe coronamaatregelen vanaf 29 november
Hieronder beschrijven we alle maatregelen die vanaf maandag 29 november ingaan.
Mondkapjesplicht
De overheid heeft aangekondigd dat mondkapjes in het voortgezet onderwijs weer verplicht zijn
vanaf maandag 29 november. Dit geldt voor medewerkers, leerlingen en bezoekers. De leerlingen en
docenten dragen een mondkapje in de gangen. Tijdens praktijk- en theorielessen kan het mondkapje
af. Omdat we net gewend waren aan het niet dragen van een mondkapje, kunnen we ons voorstellen
dat leerlingen deze de eerste dag nog vergeten. Daarom delen we maandag en dinsdag mondkapjes
uit bij de ingang. Vanaf dan gaan we leerlingen weer wijzen op de verplichting. Leerlingen kunnen
vanaf komende woensdag eventueel een mondkapje kopen bij de bezoekersbalie voor €0,50.
Anderhalve meter
Afgelopen woensdag 24 november is de anderhalve meter maatregel gewijzigd van advies naar
verplichting. Waar het kan, blijft onderwijspersoneel op 1,5 meter afstand van elkaar. Leerlingen
hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van elkaar en medewerkers. Wanneer een medewerker
het prettiger vindt om 1,5 meter afstand te houden van de leerlingen en dit in zijn/haar klassen
bespreekbaar maakt, dan verzoeken we de leerlingen om deze keuze ook te respecteren. We gaan
nog bekijken of we gebruik gaan maken van looproutes en andere aanduidingen in het
schoolgebouw. Mochten we hiermee gaan werken, dan komen we hier bij u op terug.
Zelftesten
Een belangrijke stap in het nog sneller signaleren van besmettingen zijn de zelftesten. Zoals vorig
schooljaar heeft het kabinet het dringende advies gegeven aan leerlingen en medewerkers om weer
twee keer in de week een zelftest te doen. Ook wanneer uw kind of onze medewerkers gevaccineerd
zijn. De zelftesten zijn vrijwillig, maar we raden ze ten zeerste aan. We verzoeken u als ouder
nadrukkelijk om de zelftesten door uw kind thuis te laten uitvoeren. Hoe sneller we een besmetting
signaleren, hoe sneller wij en u er ook voor zorgen dat deze niet verspreidt. De zelftesten worden
door de mentor weer gratis uitgedeeld.
Ouderavond en bezoek
Vanuit de overheid is een zeer dringende advies afgegeven om ouderavonden in de school niet meer
fysiek te organiseren. Dit om verspreiding onder volwassen zoveel mogelijk te voorkomen. Wij volgen
dit advies op. De eerstvolgende ouderavond staat gepland op 20 en 22 december voor leerjaar 1, 2

en 3. Deze gaat fysiek op school niet door. De mentor neemt te zijner tijd contact met u op om deze
ouderavond digitaal vorm te geven via bijvoorbeeld teams of de telefoon. Daarnaast is het voor
mensen van buiten de school vanaf heden niet meer mogelijk om de school te bezoeken zonder
afspraak. Daarom willen we ook aan u vragen om altijd eerst een afspraak te maken, voordat u de
school bezoekt.
Het coronaprotocol
Campus 013 maakt al sinds het begin van de coronacrisis gebruik van een coronaprotocol. Echter,
omdat de ontwikkelingen per week weer anders zijn, kunnen we ons voorstellen dat deze niet meer
duidelijk is. Vandaar dat we alle afspraken, maatregelen en richtlijnen voor u nog eens op een rijtje
hebben gezet in het protocol dat u in de bijlage vindt. U kunt dit protocol altijd terugvinden op onze
website onder ‘ouders’.
Corona en de flexweek/stageweek
In de mail van 26 november gaven we aan dat de nieuwe coronamaatregelen effect zouden kunnen
hebben op de flexweek van leerjaar 1, 2 en 3 en de stageweek van leerjaar 4. Momenteel lijkt het
erop dat de maatregelen geen tot weinig effect hebben op de activiteiten en de stageweek. Mochten
de maatregelen toch een belemmering zijn voor uw kind op stage of bij de activiteiten in de
flexweek, laat het dan weten aan de mentor zodat we kunnen zoeken naar een passende oplossing.
Momenteel zijn we natuurlijk blij dat de scholen gewoon open mogen blijven en het onderwijs
gewoon door kan gaan. We hebben elkaar hard nodig om dit ook zo te houden. We willen u daarom
alvast bedanken voor de samenwerking.
Ik ga er vanuit u zo voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht nu nog vragen hebben, dan kunt u
deze altijd mailen naar info@campus013.nl .
Met vriendelijke groet,
Namens het managementteam,
Rens van den Braak
teamleider

