Aan de leerlingen van De Goudse Waarden
CC: ouders/verzorgers
Gouda, 27 augustus 2020
Beste leerling,
We hopen dat je een ontspannen en goede vakantie achter de rug hebt en weer zin hebt
om volgende week aan een nieuw schooljaar te beginnen. Wij zijn inmiddels begonnen
met de voorbereidingen op de scholen en zien er naar uit om jou weer te ontmoeten. In
deze mail willen we je uitleggen hoe we gaan zorgen dat iedereen volgende week –
ondanks Corona – weer veilig naar school kan.
Hieronder vertellen we over onze belangrijkste maatregelen. De meeste komen van het
ministerie of het RIVM. Sommige maatregelen zijn afgesproken met de andere
middelbare scholen in Gouda.
Omdat landelijke maatregelen nogal eens veranderen, zijn dit de maatregelen die gelden
vanaf nu tot 1 oktober 2020. Informatie over de periode daarna volgt in september.
Mocht je na het lezen vragen hebben, neem dan contact op met je mentor. Ook je
ouders kunnen voor vragen bij de mentor of de afdelingsleider terecht.
Algemene maatregelen: de algemene maatregelen zoals die op school (en elders)
golden, blijven van kracht: handen wassen, geen handen geven, niet naar school komen
als je verkouden bent of koorts hebt, anderhalve meter afstand houden tot volwassenen
en op school de looproutes volgen.
Er komen er nu enkele bij:
•

Wij hebben graag overleg met je ouders, maar doen dat nu bij voorkeur telefonisch.

•

In de pauzes ga je naar buiten. Bij slecht weer krijg je te horen in welke ruimte je die
dag pauze kunt houden.

•

Je kunt in de pauzes geen eten of drinken kopen. De verkooppunten zijn gesloten.
Vergeet dus niet om zelf eten en drinken mee te nemen.

•

Je kunt wel weer gebruik maken van je kluisje.

•

Gym vindt buiten plaats. Je mag de kleedkamer weer gebruiken.

Er is op dit moment geen reden om ons zorgen te maken over de ventilatie in onze
gebouwen. In de klas zelf willen we extra maatregelen treffen. Dit betekent dat docenten
achter een plexiglas scherm zitten, zodat zij veilig met jou in gesprek kunnen. In de
praktijklessen dragen ze een gezichtsscherm.

Tijdens de lessen staan de ramen naar buiten en de deur naar de gang altijd open. Zorg
dus dat je een extra trui mee neemt als het minder warm wordt.
Quarantaine. Als jij besmet bent, als je met een mogelijk besmet persoon in contact
bent geweest of als je in een land bent geweest met kleurcode oranje, dan moet je in
quarantaine. Dit betekent dat je 10 dagen niet in contact met anderen mag komen. De
RIVM geeft precieze informatie hierover op het Internet.
Als je een quarantaine-advies krijgt, meld je dit op je school. Je kunt dan niet naar
school en bespreekt met je mentor wat je thuis gaat doen. Soms zal een leraar in
quarantaine moeten. Dan krijg je (in het schoolgebouw) online onderwijs dat deze leraar
vanuit zijn eigen huis geeft. Een surveillant zal je hierbij begeleiden.
Wat als je zelf besmet bent? Als je zelf besmet bent, willen wij dat altijd zo snel
mogelijk weten. We willen allereerst weten hoe het met jou gaat. Ook willen we kunnen
volgen hoeveel besmettingen er op school zijn. Samen met de GGD bespreken we
vervolgens wat we moeten doen. Zo kunnen we op tijd de juiste acties ondernemen.
Kwetsbaar? Misschien moet jij vanwege je eigen gezondheid extra uitkijken voor
Corona. Of wellicht omdat je vader of moeder extra kwetsbaar is? Neem in dat geval
contact op met je mentor, zodat jullie in gesprek kunnen gaan over wat verstandig is in
jouw situatie. Mogelijk vind jij het zelf plezierig om een mondkapje op school te dragen.
Wij stellen dat niet verplicht, maar vinden het prima als jij daar zelf voor kiest.
Tenslotte: Minister Rutte zegt in zijn persconferenties steeds: “We moeten het samen
doen!”. Daar heeft hij helemaal gelijk in. Door ook de regels vol te houden die minder
leuk zijn en door elkaar steeds scherp te houden, zorgen we samen voor een veilige
school. Ik reken daarom ook op jouw hulp en wil je hier ook alvast voor bedanken.
Met hartelijke groet
Namens de medewerkers van De Goudse Waarden,
Peter van Dijk, voorzitter College van Bestuur.

