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alle leerlingen van de Campus
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Geachte heer, mevrouw,
Allereerst hoop ik van harte dat u een fijne vakantieperiode achter de rug heeft samen
met uw dierbaren.
Komende week gaan de scholen weer volledig open waarover wij natuurlijk zeer
verheugd zijn na de maanden waarin het onderwijs vooral op afstand heeft
plaatsgevonden.
In tijden van Covid-19 brengt de opening van de scholen wel een aantal vragen en
uitdagingen met zich mee. Wij kunnen ons voorstellen dat er bij u ook vragen en
zorgen leven nu de scholen hun deuren weer volledig openen. In deze brief willen wij u
hierover infomeren.
Naast deze brief ontvangt u ter informatie de brief die naar uw zoon/dochter is
gegaan.
Ventilatie in de scholen
In de media is veel aandacht voor de rol van ventilatie bij de verspreiding van het virus.
Onze scholen worden mechanisch geventileerd hetgeen wil zeggen dat er frisse lucht
van buiten naar binnen gaat en vuile lucht van binnen naar buiten. Voor het
verspreiden van het virus is het belangrijk dat er geen vervuilde lucht wordt
gecirculeerd. Op onze scholen is dit niet het geval hetgeen betekent dat de
mechanische ventilatie op orde is en er geen risico is op verspreiding door ventilatie.
Naast mechanische ventilatie is het belangrijk dat er “natuurlijk” wordt geventileerd.
Inmiddels zijn al onze medewerkers geïnstrueerd om ramen en deuren zoveel mogelijk
open te zetten.
Wanneer moet mijn zoon/dochter thuisblijven?
Het is van het grootste belang dat de leerlingen bij klachten niet naar school komen.
Dit geldt uiteraard ook wanneer een huisgenoot besmet is met het virus. Ook
benadrukken wij hier het belang van testen bij klachten. Alleen op die manier zijn
uitbraken tijdig in te dammen. Jongeren lopen zelf weinig gezondheidsrisico’s,
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duidelijk is dat zij wel een rol spelen in de verspreiding. U kunt zich voorstellen dat dit
voor medewerkers spannend is. Alleen als alle betrokkenen zich houden aan de
richtlijnen dan kunnen we de gezondheidsrisico’s beperken en voorkomen dat scholen
weer gesloten moeten worden.
Vakantie gehouden in een oranje of rood gebied?
Ook in deze brief benadrukken wij het belang van thuisquarantaine wanneer u onlangs
bent teruggekeerd uit een oranje of rood gebied. Deze thuisquarantaine geldt ook voor
jongeren.
De school bezoeken
Uiteraard bent u nog steeds van harte welkom op school voor overleg of anderszins.
Wanneer u gezondheidsklachten heeft verzoeken wij u om niet naar school te komen
en telefonisch contact met de school te onderhouden. Bij bezoek meldt u zich bij de
receptie. Ook verzoeken wij u om uw handen te desinfecteren bij binnenkomst. De
receptionist zal u vragen om op een formulier uw contactgegevens in te vullen. Deze
registratie is noodzakelijk voor het bronnenonderzoek dat plaats gaat vinden indien er
onverhoopt sprake is van een uitbraak. De gegevens worden na drie weken vernietigd.
Geachte ouders, verzorgers,
We leven in onzekere tijden waarin alles anders gaat dan normaal. U mag erop
vertrouwen dat wij alles in het werk zullen stellen om de gezondheidsrisico’s op de
scholen te beperken. We weten inmiddels ook dat ons eigen gedrag het belangrijkste
wapen in de strijd tegen het virus is.
Ik hoop van harte dat het komende schooljaar een fijn en succesvol jaar zal zijn!
Met vriendelijke groet,
Caroline Klein
Rector Campus

