Hulst, 16 oktober 2020.

Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,
Het is goed om net voor de herfstvakantie even stil te staan bij de afgelopen schoolweken.
Schoolweken waarin alle leerlingen gelukkig weer tegelijkertijd welkom waren op school, maar
we ook nadrukkelijk het effect van Covid-19 in de school hebben ervaren. Gelukkig zijn er tot
nu toe maar enkele besmettingen vastgesteld, maar is er wel de nodige afwezigheid in
afwachting van een testuitslag of door quarantaine. Hierin verschilt de schoolgemeenschap
niet van haar omgeving. Dit schrijven is bedoeld om een aantal actuele zaken te delen.
▪

Wijziging in het rooster

Op de maandag na de herfstvakantie wordt het rooster gewijzigd in die zin dat met uitzondering
van de brugklassen de vaste lokalen voor de klassen in de onderbouw weer los worden
gelaten. In principe ontvangt een vakdocent zijn klassen dus weer in het vaklokaal. Het feit dat
mondkapjes in de school nu meer bescherming bieden ligt hier mede aan ten grondslag.
▪

Ventilatie

Al wordt het kouder, ventilatie blijft van belang! Het is echter goed om met het seizoen mee te
bewegen als het gaat om het bewaken van het klimaat in de klas. Reden om het volgende
stappenschema in acht te nemen …
1. Ventilatie vindt plaats doordat ramen etc. worden opengezet tot de lessen beginnen.
2. Roosters in ramen dienen steeds open te staan.
3. Op het moment van een leswisseling en pauzes worden ramen en deuren weer open gezet
om sterk te ventileren en te spuien.
Zo blijft het ook in frissere omstandigheden leefbaar in de klas.
▪

Excursies, buitenlandse reizen en gastdocenten

Hoe jammer ook, op de VO-scholen in Zeeuws-Vlaanderen is besloten om dit schooljaar geen
excursies of buitenlandse reizen te organiseren. Het zijn voor onze leerlingen steeds de
bijzondere momenten in hun schooltijd, maar de huidige omstandigheden zorgen voor te veel
risico’s en onzekere omstandigheden om de organisatie ter hand te nemen.
Op school hanteren wij het uitgangspunt dat “derden” zo veel mogelijk buiten het
schoolgebouw blijven. Dit betekent bijvoorbeeld ook dat gastdocenten alleen toegang krijgen
tot de school als dit past in het basiscurriculum. Stel er is een LOB-activiteit die nadrukkelijk
past in het curriculum, dan is het toegestaan dat een gastdocent hierbij zijn opwachting in de
klas maakt. Dit uiteraard met inachtneming van alle geldende voorzorgsmaatregelen.

▪

Mondkapjes op school

Het mag bekend zijn dat op school nu bijna twee weken de verplichting geldt om een
mondkapje te dragen op het moment dat iemand zich in het gebouw verplaatst. Goed om te
weten dat op de persconferentie van de premier afgelopen dinsdagavond het dragen van het
mondkapje op school ook zo werd geduid. Het mag gezegd worden dat onze leerlingen zich
bijzonder goed aan de verplichting houden. Het is ook leuk om te zien dat er dagelijks heel wat
originele dessins te bewonderen zijn in de gebouwen.
Tot nu toe kon een leerling als het mondkapje was vergeten er een ophalen bij de receptie
Gilden- of Zoutestraat. Dit kan na de herfstvakantie nog steeds, alleen is er dan per mondkapje
wel € 0,50 verschuldigd. Het blijft tenslotte zaak om in de huidige tijd zelf op je hoede te zijn!
▪

Onderwijs op het moment van afwezigheid

In algemene zin krijgen we in de komende tijd mogelijk te maken met meer leerlingen die
uitvallen vanwege quarantaine of een onverhoopte besmetting. Ook moet er rekening mee
gehouden worden dat docenten en medewerkers onder invloed van Covid-19 langere tijd
kunnen uitvallen. In dit verband is het belangrijk om met elkaar af te spreken hoe we in
dergelijke situaties gaan handelen.
Er geldt hierbij sowieso een algemeen uitgangspunt:
- Elk vakdocent zorgt voor een adequate planner in OpenEdu, onze ELO. Op deze wijze
krijgen leerlingen tijd- en plaats onafhankelijk de beschikking over hun leerroute.
Over de verdere invulling van het onderwijs bij afwezigheid van leerling of docent onder invloed
van Covid-19 wordt op dit moment het gesprek gevoerd met de verschillende geledingen
binnen de MR.
De herfstvakantie staat voor de deur!
Graag wens ik alle leerlingen een fijne week toe en wij hopen samen met alle medewerkers
op school onze leerlingen gezond en wel weer terug te zien op maandag 26 oktober. Natuurlijk
geldt deze gezondheidswens ook voor het thuisfront van onze leerlingen, alleen samen
kunnen we ons er doorheen slaan!

Met vriendelijke groet,
namens de schoolleiding,
Peter Winters,
rector.

