Aan alle leerlingen en
hun ouders/verzorgers

Hoorn, 14 augustus 2020
Betreft: start schooljaar en coronarichtlijnen

Beste leerlingen, beste ouders/verzorgers,
Vanaf volgende week verwelkomen we alle leerlingen weer graag op school. Niet alleen voor
de brugklasleerlingen is het nieuw, ook alle andere leerlingen zullen verrast zijn door alle
veranderingen in het gebouw. Zoals jullie eerder hebben gelezen is er in de afgelopen
maanden heel erg veel gebeurd. We zijn benieuwd wat jullie ervan vinden!
Dinsdag worden jullie allemaal op school verwacht. In de bijlage staat waar je hoe laat moet
zijn. Je maakt dan (hernieuwd) kennis met je klas en met je mentor. Jullie bespreken de start
van het schooljaar en zeker de coronarichtlijnen zoals we die op Oscar Romero hebben. Het
is heel belangrijk dat alle leerlingen en medewerkers zich prettig en veilig voelen op school.
Dat kan alleen als iedereen hiervoor zijn best doet en zich houdt aan de richtlijnen.
Hou dus altijd rekening met elkaar!
De belangrijkste richtlijnen:
• Je houdt 1,5 afstand tot alle volwassenen.
• Je volgt alle aanwijzingen op.
• Je reinigt regelmatig je handen met desinfectiemiddel of met water en zeep. Dit doe
je in elk geval bij binnenkomst van de school.
• Je blijft tijdens pauzes alleen in de entree, buiten, de onderbouwaula (klas 1 tot en
met 3) of de bovenbouwaula. Blijf niet hangen bij de kluisjes en in de gangen. De
gangen zijn echt alleen om door te lopen.
• Er gaan extra bellen tussen lessen om aan te geven wanneer er tijd is om van lokaal
te wisselen. Dat is voor leerlingen het moment om te lopen; docenten doen dat op
andere momenten.
• En natuurlijk geldt: schud geen handen, hoest en nies in de binnenkant van je
elleboog, gebruik papieren zakdoekjes.
Ons gebouw voldoet aan alle richtlijnen die het RIVM gesteld heeft. In ons ventilatiesysteem
is er geen sprake van recirculatie van lucht, instromende en uitstromende lucht komen niet
bij elkaar en uitstromende lucht wordt niet opnieuw gebruikt, maar naar buiten afgevoerd.
Daarnaast zullen ramen en deuren in de lokalen en andere ruimtes zoveel als mogelijk ook
opengezet worden om te spuien.
In overeenstemming met de richtlijnen van het RIVM hanteren we de volgende
‘thuisblijfregels’:
• Je blijft thuis en wordt ziekgemeld bij neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid,
koorts boven de 38 graden, plotseling verlies van reuk of smaak.
• Je mag weer naar school als jij en iedereen in het huishouden 24 uur geen klachten
heeft.
• Als je gedurende de dag de klachten ontwikkelt zoals hierboven genoemd, ga je naar
huis en stellen wij je ouders op de hoogte

Wij verzoeken iedereen met corona-gerelateerde klachten zich te laten testen. Ben jij of is
iemand thuis positief getest, dan blijf je 14 dagen thuis. Je kan weer naar school als iedereen
thuis 24 uur klachtenvrij is.
Voor nu wensen we iedereen graag een prettig laatste vakantieweekend en vooral een
goede start van het schooljaar, waarin we oog hebben voor elkaar en voor ieders
welbevinden.

Met vriendelijke groet,

Erica van Langen
Rector

