Zwolle, 9 oktober 2020

Betreft: Corona maatregelen na de herfstvakantie

Beste leerlingen en geachte ouder(s)/verzorger(s),
In Nederland nemen de besmettingen met het coronavirus weer toe. Dat betekent dat we na de
herfstvakantie in ieder geval allemaal weer extra alert moeten opstarten, maar ook dat we rekening
moeten houden met eventuele aanvullende maatregelen vanuit de overheid. In deze brief wil ik kort
herhalen wat de huidige maatregelen zijn, zodat het duidelijk is wat het beleid is na de herfstvakantie.
Huidige maatregelen
Naast de algemene richtlijnen met betrekking tot de 1,5m afstand en de persoonlijke hygiëne gelden
op school de volgende maatregelen:
 Iedereen die de school binnentreedt dient de handen te desinfecteren bij de ingang.
 In de gangen en bij de trappenhuizen zijn looprichtingen gemarkeerd. Die dienen gevolgd te
worden.
 Leerlingen mogen in de pauzes niet meer op de eerste en tweede verdieping verblijven.
 Het trappenhuis bij de hoofdingang van de Zoom is alleen voor personeel, het trappenhuis in het
midden van het atrium is alleen voor opgaande leerlingen en het trappenhuis aan de andere kant
van het gebouw is alleen voor neergaande leerlingen.
 We hebben twee belsignalen, zodat leerlingen en medewerkers gescheiden van elkaar over de
gangen kunnen.
 We hanteren het dringende advies om een mondkapje te dragen. Leerlingen (of medewerkers)
die hun mondkapje vergeten zijn kunnen bij de receptie een wegwerpmondkapje halen.
Ventilatie
Vanuit OOZ is er onderzoek gedaan naar de staat van de ventilatie in onze gebouwen. Er is op dit
moment geen aanleiding om verdere maatregelen te treffen en het is op dit moment in onze
gebouwen ook niet noodzakelijk gebleken om ten alle tijden de ramen en deuren tegen elkaar open
te zetten. Met andere woorden, de ramen en deuren mogen dus gesloten worden, zolang er maar
tussentijds geventileerd wordt. Helemaal nu het kouder begint te worden is het prettig dat de ramen
en deuren niet allemaal gelijktijdig open hoeven. Voor de zekerheid zullen we natuurlijk ruimschoots
blijven ventileren.
Tot slot
Het is duidelijk dat we voorlopig nog niet van het coronavirus af zijn. Ik wens iedereen een fijne
herfstvakantie en hoop dat onze leerlingen en medewerkers even goed kunnen uitrusten. Na de
herfstvakantie gaan we weer met hernieuwde energie werken aan beter onderwijs.
Met vriendelijke groet,

F.J. (Frank) Dost, MSc MA
rector

