Aan ouders/verzorgers van leerlingen van Produs
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21 augustus 2020
Produs/rb-ag/secr
corona update

Beste leerling, beste ouder(s)/verzorger(s),
We hopen dat jullie, ondanks alle corona-ontwikkelingen, hebben kunnen genieten van een
fijne zomervakantie. Volgende week gaan we weer met z’n allen van start, op school. Want,
zoals bekend, heeft het kabinet voor de zomervakantie besloten dat alle middelbare scholen
weer volledig open kunnen. Deze brief geeft informatie over corona en school.
Leerlingen hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden. Docenten en andere
volwassenen moeten wel anderhalve meter afstand tot elkaar en tot leerlingen houden.
Volg de richtlijnen van het RIVM
Voor iedereen in Nederland, en dus ook voor scholen, gelden de richtlijnen van het RIVM.
Dat betekent:
 Blijf thuis bij klachten en laat je testen
 Was vaak je handen
 Hoest en nies in je elleboog
 Blijf thuis wanneer een huisgenoot koorts en/of benauwdheidsklachten heeft.
 Blijf thuis wanneer je de afgelopen tien dagen in contact bent geweest met iemand die
positief is getest en nog klachten heeft.
Quarantaine bij terugkomst uit landen of regio’s met een oranje of rood reisadvies
Ben je op vakantie geweest naar een gebied waar het reisadvies tijdens jouw verblijf op code
oranje of rood stond vanwege corona? Ga dan 10 dagen in thuisquarantaine en kom niet
naar het schoolplein of school. Geldt dit voor jou? Neem dan contact op met je mentor.
Samen bekijken we welke mogelijkheden er zijn om toch onderwijs te volgen. Via de
volgende link is te zien voor welke gebieden code rood of oranje geldt:
https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/coronavirusveelgestelde-vragen-reizen-naar-het-buitenland. Deze maatregel geldt natuurlijk ook voor
alle docenten. Ook een docent moet 10 dagen thuisblijven als hij of zij op vakantie is
geweest in een regio met code oranje of rood.
Ventilatie is goed
In de media is er de afgelopen weken veel aandacht geweest voor ventilatie van
schoolgebouwen. Een gebouw mag open als het ventilatiesysteem voldoet aan de richtlijnen
van het RIVM en het Bouwbesluit. In de zomervakantie is onze school gecontroleerd en wij
zijn blij dat ons gebouw voldoet aan de richtlijnen.

Geen mondkapjes-plicht
Wij hebben in coronatijd altijd de adviezen van het RIVM en het kabinet gevolgd. Dat doen
we nu ook. En dat betekent dat wij op onze school géén mondkapjes-plicht instellen. Vind jij
het prettig om wel een mondkapje te dragen? Doe dat gerust.
Bezoek aan de school
Ouders/verzorgers die de school bezoeken krijgen bij binnenkomst een aantal vragen om te
beantwoorden. Als de medewerker van school hierop constateert dat er een risico op
besmetting is, dan wordt aan deze ouder/verzorger gevraagd om een nieuwe afspraak te
maken.
Maatregelen in de school
 Van leerlingen wordt verwacht dat ze pas kort voor aanvang van de lessen op school zijn
en na schooltijd direct weer naar huis gaan.
 Voordat de les begint maak je de tafel en je handen schoon. Aan het einde van jouw
lesdag maak je de tafel en je handen weer schoon met de daarvoor bestemde doekjes
en spray.
 Maak zo min mogelijk gebruik van de trapleuningen.
 Hou anderhalve meter afstand tot de docenten. In de praktijkvakken ontkom je er soms
niet aan om dichter bij elkaar te staan. Dit is volgende de richtlijnen van de VO-raad
toegestaan en wordt tot een minimum beperkt.
Stages
Voor leerlingen die stage (gaan) lopen: de stages starten in de eerste schoolweek. Door
corona hebben we nog niet voor iedereen een plek kunnen regelen. Leerlingen zonder
stageplek zullen in plaats hiervan met thuisopdrachten beginnen. We proberen zoveel
mogelijk plekken te regelen. Mocht u nog stageplekken weten, geef dit dan door aan school,
dat helpt ons bij het vinden van een plek voor iedereen. Tijdens het kennismakingsgesprek
op dinsdag 25 of woensdag 26 augustus wordt uw zoon/dochter geïnformeerd of hij/zij
meteen stage kan lopen of dat we nog zoeken.
Voor nu een fijn weekend en tot volgende week. We kijken er naar uit om alle leerlingen
weer te zien!
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