Aan de leerlingen van De Goudse Waarden
Cc: ouders/verzorgers

Gouda, 29 september 2020

Beste leerling,
Voor de start van het schooljaar heb je van ons een brief ontvangen met daarin ons
Corona-beleid. Hierin stond het beleid dat geldt tot 1 oktober. Inmiddels sturen we
je al de derde brief. Hierin vertellen we je over de stand van zaken nu en over de
maatregelen tot aan de herfstvakantie.
Wij zijn heel trots dat jullie als leerlingen ons helpen de veiligheid op school te
bewaken, bijvoorbeeld door voldoende ruimte te geven aan passerende
volwassenen of door hun aanwijzingen op te volgen. Zo werken we samen aan
veiligheid. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor vrienden en familieleden die we
zouden kunnen besmetten.
Stand van zaken: Er zijn nog geen medewerkers van school die positief getest zijn
op corona. Wel zitten nu twee leerlingen thuis, die positief getest zijn. Daarnaast
zitten er regelmatig leerlingen of leraren korte tijd in quarantaine. Als docenten
thuis zitten, proberen we hun les online door te laten gaan met hulp van een
surveillant.
Wij hebben er tot nu toe niet voor gekozen om de lessen te streamen voor
leerlingen die afwezig zijn en vragen hen daarom zelf het huiswerk van de gemiste
les te maken. Gelukkig zijn de meeste leerlingen maar kort afwezig. Op dit moment
wordt onderzocht hoe wij – als het aantal leerlingen in quarantaine blijft toenemen
–een livestream goed kunnen organiseren.
Ventilatie: Al onze gebouwen hebben we laten onderzoeken door bureau Merosch
en ze voldoen allemaal aan de ventilatie-eisen. We hebben ook zelf meerdere dagen
gemeten of de lucht in de lokalen voldoende ververst werd (met CO2-meters) en
ook dat bleek het geval. De komende weken blijven we meten en gaan we
onderzoeken wat het effect is als we in enkele lokalen de ramen (deels) sluiten.
Omdat ventilatie belangrijk is, blijven in de overige lokalen de ramen en deuren
voorlopig open. Zorg dus dat je voldoende (laagjes) extra kleren bij je hebt nu het
kouder wordt.
Verschijnselen, quarantaine en/of besmetting. De afgelopen weken zijn de
landelijke regels nogal eens veranderd. Ben je verkouden of heb je andere
mogelijke corona-verschijnselen, kijk dan op het informatie-schema om te lezen
wat nu de precieze voorschriften zijn. Dit schema wordt regelmatig bijgewerkt en
bevat daarom de laatste aanpassingen. Gisterenavond zijn nieuwe maatregelen
meegedeeld. Deze vind je in het schema van de gemeente Gouda.

Als je getest bent en je krijgt een positieve uitslag, dan is dat vast en zeker even
schrikken voor jou en je huisgenoten. Voor ons is het heel belangrijk als je ons ook
op de hoogte brengt, zodat wij met de GGD kunnen overleggen of we extra
maatregelen moeten nemen. Als een jij een positieve uitslag hebt, doen wij in
overleg met de GGD contactonderzoek. Dat betekent dat wij je vragen na te gaan
met wie je op school contact binnen anderhalve meter hebt gehad. Deze mensen
informeren wij zonder jouw naam te noemen. Zij kunnen in het informatieschema
lezen, wat dit voor hen betekent. Soms adviseert de GGD ons de overige
klasgenoten ook te informeren. Wij zullen echter nooit je naam doorgeven.
Maatregelen die blijven. De komende tijd blijven we je vragen je handen te
wassen of te desinfecteren, afstand te houden tot volwassenen en staan er
schermen in de lokalen. Afspraken met je ouders maken we vaker dan voorheen
digitaal of telefonisch. We organiseren geen bijeenkomsten voor grote groepen en
de verkoop in de kantine is stopgezet.
Een veranderde maatregel is dat we de komende weken zo nu en dan (bij slecht
weer) starten met het sporten in onze gymlokalen. Ook in deze lokalen gaan we nu
meten of de luchtverversing voldoende is, als ze gebruikt worden.
Tenslotte. Net als jij vinden wij het niet leuk dat we nu steeds afstand moeten
houden. Docenten geven liever les zonder gezichtsmasker of scherm en het voelt
vreemd om steeds afstand tot jou te moeten houden. We doen dit om te
voorkomen dat de scholen weer helemaal dicht moeten, want dat willen we
absoluut niet meer. We willen je daarom bedanken voor al die keren dat jij
meehelpt aan de veiligheid op school.
Met vriendelijke groet
Namens de medewerkers van De Goudse Waarden,
Peter van Dijk
Voorzitter College van Bestuur

