
 

Heemskerk, 14 augustus 2020 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen, 

 

De start van het schooljaar staat weer voor de deur. Ik hoop dat jullie allemaal een fijne vakantie 
hebben gehad en gezond en wel zijn gebleven. Ondanks het feit dat de scholen nu weer volledig 
opengaan moeten we ons nog wel aan de nodige regels houden.  

Zoals jullie weten is er op dit moment in de media veel aandacht voor de ventilatie van de 
schoolgebouwen. Helaas is het coronavirus nog steeds actief en is een veilige leer- en 
werkomgeving voor onze leerlingen en medewerkers belangrijker dan ooit. De afgelopen week is 
overleg geweest met het schoolbestuur en een onafhankelijk expert op het gebied van ventilatie 
om te onderzoeken wat de beste manier is om onze school zo veilig en gezond mogelijk in te richten 
met inachtneming van de RIVM-hygiënerichtlijnen. 
 
Bij een eerste inventarisatie is geconstateerd dat de ventilatiemogelijkheden van het lesgebouw 
voldoet aan de landelijke eisen (bouwbesluit). Er is echter ook geconstateerd dat de ruimte 
waarin zich de aula, de kantine, de kluisjes en de personeelskamer bevindt niet aan deze eisen 
voldoet. Dat betekent dat we hier slechts op een aangepaste manier gebruik kunnen maken van 
deze ruimte.  

Concreet wil dat zeggen: Bij pauzes gaan alle leerlingen van leerjaar 2, 3 en 4 altijd naar buiten. 
Brugklassers hebben de mogelijkheid om zowel naar buiten te gaan als wel gebruik te maken van 
de aula en vide. Wij willen hen de kans geven een eigen plek te vinden in een nieuwe omgeving 
die hen eventueel wat rust kan bieden als zij daar behoefte aan hebben. 

In plaats van de kantine in de aula zal er een tijdelijke voorziening op het schoolplein geplaatst 
worden zodat leerlingen daar toch gebruik van kunnen maken. Deze voorziening zal hetzelfde 
aanbod hebben als onze huidige kantine. 

Met het schoolbestuur hebben we afgesproken dat er daarnaast aan een onafhankelijk expert 
gevraagd wordt om de komende weken een aanvullend advies uit te brengen over de ventilatie 
van ons schoolgebouw, ook met oog op de herfst. Er wordt dan gekeken naar de huidige situatie 
en welke extra maatregelen mogelijk zijn om de ventilatie te verbeteren. Dit advies zal weer de 
gehele school betreffen, maar natuurlijk ook specifieker de aula, de kantine en de 
personeelskamer. 

Lessen L.O: Alle gymlessen zullen tot aan de herfstvakantie buiten plaatsvinden. Aangezien we 
het sportterrein bij de school met drie scholen moeten delen zullen de leerlingen zich moeten 
kunnen verplaatsen per fiets naar de sportaccommodatie waar wij terecht kunnen (waarschijnlijk 
hockeyvereniging Overbos). 

Sowieso adviseren wij de leerlingen in navolging van het RIVM om op de fiets naar school te 
komen. 

  



 

Om goed en veilig binnen de school te kunnen werken en leren gelden de volgende regels: 

- Houd 1,5 meter afstand (tussen leerling en personeel en personeel onderling) 
- Kom niet te vroeg op school (zorg er voor dat je niet te lang moet wachten voor de les 

start). 
- Na de lessen direct naar huis 
- Volg de looproutes 
- Bij lokaalwisseling- let op de 1,5 meter tot de personeelsleden 
- Kluisjes worden niet gebruikt 
- Jas en tas mee naar het lokaal 
- Bij verkoudheid, hoesten of koorts blijf je thuis (ook bij koorts van een familielid) 
- Was vaker je handen 
- We ventileren de lokalen continue door ramen en deuren open te zetten 
- Bezoekers worden geregistreerd en er wordt geïnformeerd naar hun gezondheidssituatie 
- Leerlingen die in de vakantie in een risicogebied geweest zijn (code oranje) en niet in de 

mogelijkheid geweest zijn om al 2 weken in quarantaine te blijven, blijven thuis. Wij 
verzoeken de betreffende ouders/verzorgers in dat geval even contact op te nemen met de 
teamleider van het betreffende leerjaar.  
 

In het geval dat u zich zorgen maakt over de gezondheid van uw kind, neem dan contact op met de 
school, zodat we even met elkaar in overleg kunnen gaan.  

Door samen verantwoording te willen nemen voor een veilig leer-en leefklimaat binnen school en 
elkaar ook positief en constructief aan te blijven spreken op de gemaakte afspraken, kunnen wij met 
elkaar maximaal bijdragen om dit schooljaar voor iedereen plezierig en succesvol te laten verlopen. 
 

Met vriendelijke groet, 

 

R. Feenstra 

Directeur Kennemer College Mavo 


