Nijmegen, 3 september 2020
Betreft: volledige opening van de school

Beste ouders en leerlingen,
De opstartperiode van twee weken zit er bijna op. Gelukkig kunnen we constateren dat landelijk gezien
het aantal besmettingen vrij stabiel blijft. Dat betekent dat we vanaf woensdag 9 september weer alle
leerlingen tegelijk op school kunnen ontvangen.
In deze opstartperiode hebben we kunnen wennen aan weer meer mensen in het gebouw. Ook de
toch wat onnatuurlijke afstand van 1,5 meter tussen leerlingen en medewerkers begint te wennen. We
hebben er daarom vertrouwen in dat we veilig en verantwoord de school kunnen openen voor alle
leerlingen tegelijk.
Het rooster
Om minder leerlingen tegelijkertijd in de gangen en pauzeruimtes te hebben, hanteren we wisselende
pauzetijden. Dat doen we door een continurooster aan te bieden met 19 blokken van 25 minuten. Een
les duurt twee blokken, of vier als het een blokuur is. Een pauze duurt één blok of evt. langer als een
leerling een tussenuur heeft. De bel zal daarom ook niet meer gaan tussen de lessen door, om de rust
in de lessen niet te verstoren.
Leerlingen van Intermezzo en klas 1 t/m 4 zitten zoveel mogelijk in een vast lokaal, ook om drukte in de
gangen te vermijden. In dat lokaal kunnen ze meestal ook pauzeren. Even naar buiten gaan in de pauze
is natuurlijk ook aan te raden. Ook de baula en de aula zijn weer gewoon open. Pauze houden in de
gangen is niet toegestaan, dat stoort de lessen. In de gangen en op de trappen houden leerlingen en
medewerkers zoveel mogelijk rechts om de 1,5 meter te kunnen waarborgen.
Leerlingen kunnen in Zermelo al bekijken hoe hun rooster eruit ziet. Daarvoor kunnen ze kijken in week
38 (vanaf 14 september). Vanwege de omzetting van het tijdelijke rooster van de eerste twee weken
naar het definitieve rooster is het definitieve rooster pas vanaf de ochtend van 9 september in te zien.
Er zullen niet veel afwijkingen zijn ten opzichte van de versie van week 38, maar het is raadzaam om op
9 september ’s morgens nog even het actuele rooster te bekijken.
Nog even op een rijtje
We geloven in de kracht van herhaling. Daarom leggen we nogmaals uit wat te doen bij een (mogelijke)
besmetting met het coronavirus.
Als uw kind of iemand in het gezin corona-achtige symptomen vertoont (koorts, hoesten of snotteren)
dan blijft uw kind thuis, tot het 24 uur klachtenvrij is.
Wanneer uw kind of één van uw huisgenoten valt binnen de definitie van risicogroepen zoals het RIVM
die heeft vastgesteld, is het toegestaan thuis te blijven. Graag ontvangt de mentor hiervan bericht,
zodat hij of zij met uw kind kan bekijken hoe de gemiste lessen bijgehouden kunnen worden.
Mocht uw kind positief getest worden op het coronavirus, dan blijft het uiteraard ook thuis en dan
verzoeken we u dat zo spoedig mogelijk door te geven aan de afdelingsleider. Hij of zij zal de coronacontactpersoon informeren, die vervolgens contact opneemt met de GGD.
Als er andere redenen zijn, waarom u uw kind thuis wilt houden, dan verzoeken we u contact op te
nemen met de afdelingsleider. Samen met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige van de GGD zoeken
we dan naar oplossingen.
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Mocht u zelf een (individuele) afspraak op school hebben, dan kunt u zich melden bij de receptie. Daar
ligt een triage-formulier dat u dan kunt invullen.
We kijken ernaar uit om weer alle leerlingen te kunnen ontvangen op school!

Met vriendelijke groet,

Ronald van Bruggen, rector
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