Aan de ouder(s)/verzorger(s) van
de leerlingen in klas 1 t/m 4
Betreft: informatie start schooljaar 2020-2021
m.b.t. Coronacrisis

Den Haag, 27 augustus 2020
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Vlak voordat de zomervakantie aanbrak, leek het Coronavirus redelijk onder controle in Nederland. Door de
versoepeling van een aantal maatregelen, alsmede het toerisme, is het virus sinds een aantal weken weer
opgelaaid. Vóór de vakantie was het idee dat we het komende schooljaar 'gewoon' zouden kunnen starten met
alle leerlingen op school. Gelukkig is dat ook zo, maar de zorgen bij medewerkers en ouder(s)/verzorger(s) zijn
door het oplaaien van het virus wel toegenomen. Natuurlijk hebben we de afgelopen weken niet helemaal
stilgezeten en ons voorbereid op het schooljaar dat volgende week start. Vanuit het kabinet (het ministerie van
onderwijs), het R.I.V.M. en ons bestuur Lucas Onderwijs, hebben we een aantal zaken goed geregeld binnen
Hofstad Mavo Havo. Hieronder leest u welke (extra) maatregelen de school heeft genomen om de veiligheid
van leerlingen en medewerkers zoveel als mogelijk te garanderen.
In dit kader wil ik u informeren over de volgende aspecten:
Ventilatie binnen de school:
In de afgelopen maanden is er veel gesproken over ventilatie van (school)gebouwen en daarmee het
voorkomen van besmettingen. Ook Lucas Onderwijs heeft al zijn schoolgebouwen op dit punt onderzocht.
De school voldoet momenteel aan het bouwbesluit, hetgeen betekent dat de ventilatie goed op orde is.
Hofstad Mavo Havo heeft via de gebouwenmanager van Lucas Onderwijs aanvullende aanbevelingen
ontvangen m.b.t. ventilatie van het schoolgebouw, de leslokalen en de werkruimtes. Uiteraard worden deze
aanbeveling strikt opgevolgd. Dat betekent dat er gedurende de gehele dag ramen en deuren openstaan
om de doorstroom van lucht te kunnen garanderen. Vóór aanvang van de lessen worden de ramen en de
deuren van de lokalen opengezet om de ventilatie op gang te brengen. Daarnaast wordt elke ruimte binnen
Hofstad Mavo Havo voorzien van meetapparatuur om gedurende de gehele dag in de gaten te houden of de
ventilatie op een juiste wijze plaatsvindt. Naast bovenstaande maatregelen zijn er natuurlijk ook nog steeds
ontsmettingsmiddelen voor medewerkers en leerlingen aanwezig in de lokalen en werkruimtes. De
toiletten worden ook extra gereinigd, alsmede de deuren en de handgrepen van de deuren.
Waarschijnlijk vaker kouder binnen de school:
Door bovenstaande maatregelen met betrekking tot de ventilatie, wil ik u attent maken op het feit dat de
school koeler zal zijn dan gebruikelijk. Met alle deuren en ramen die openstaan, is het niet mogelijk om de
gehele dag de temperatuur binnen de school aangenaam te houden. Zeker wanneer het straks kouder
wordt. Het is daarom raadzaam dat leerlingen een extra trui of vest in hun locker leggen. Dat is noodzakelijk
omdat het dragen van een jas in het lokaal ook onder deze omstandigheden niet toegestaan is.
Het dragen van een mondkapje:
Het R.I.V.M. adviseert op dit moment niet om een mondkapje te dragen (alleen in bepaalde gemeenten
onder bepaalde omstandigheden is dit nu verplicht). Deze verplichting geldt dus niet op school. Als een
ouder of leerling het prettig vindt, mag het dragen van een mondkapje wel. Daar het R.I.V.M. dit advies
(nog) niet heeft uitgebracht, stellen de scholen van Lucas Onderwijs het dragen van een mondkapje niet
verplicht. Wanneer het R.I.V.M. dit advies wel uitbrengt, zullen wij dat advies opvolgen en het dragen van
een mondkapje verplicht stellen.

Quarantaine na vakantie:
Komt u terug van vakantie in een land waarvoor het dringende advies van 10 dagen thuisquarantaine geldt?
Dan mogen u en uw zoon of dochter 10 dagen niet op school of op het schoolplein komen. School zal voor
leerlingen die, vanwege het dringende thuisquarantaine advies, direct na de zomervakantie niet naar school
kunnen geen verzuimmelding maken. De mentor zal samen met u en uw zoon/dochter overleggen over hoe
het onderwijs deze dagen invulling kan krijgen.
Aanpassingen lesrooster:
We weten natuurlijk niet hoe het virus zich de komende maanden ontwikkelt, we kunnen nu eenmaal niet
in de toekomst kijken. We hebben er als school voor gezorgd dat wanneer de school onverhoopt
(gedeeltelijk) dicht moet vanwege het Coronavirus, we snel over kunnen op digitaal onderwijs op afstand,
of snel kunnen schakelen naar het draaien met halve klassen. Wanneer het zover is, krijgt u van ons precies
te horen hoe e.e.a. in zijn werk gaat. Om deze schakeling te kunnen maken, is een aantal zaken veranderd
ten opzichte van het rooster dat we normaal draaien, te weten:
•
•

•

De mentorkwartieren zijn er alleen voor de 1e klassen. Het mentorkwartier wordt twee keer per week
gegeven. Deze staan netjes in het rooster en starten om 08.15 uur.
De projecturen zijn dit schooljaar uit het rooster gehaald, omdat we niet weten of wij met groepen
leerlingen eropuit kunnen, instanties kunnen bezoeken. De opzet van de projecturen is zo, dat wij het
geleerde op school met leerlingen in de praktijk (buiten de school) willen bekijken. Nu onzeker is of
dat met de huidige Coronamaatregelen kan, schorten wij de uren op. Zodra de situatie het toelaat,
zullen we de projecturen weer toevoegen.
De lestijden van de onder- en bovenbouw zijn gelijkgetrokken, echter blijven de pauzes gescheiden.

Indien u vragen heeft n.a.v. deze brief, neemt u dan gerust contact op met een van de teamleiders:
de heer P. van der Voort, TL-onderbouw, vrt@hofstadmavohavo.nl
mevr. M.S. van Brenk-Damen, Havo-afdeling, brk@hofstadmavohavo.nl
mevr. I.M.J. Meesters-Sahl, TL-bovenbouw, mes@hofstadmavohavo.nl
We wensen u en uw zoon/dochter veel succes toe in dit nieuwe schooljaar!
Met vriendelijke groeten,

R.J. Stehmann
directeur Hofstad Mavo Havo

