Aan de leerlingen en hun ouders/verzorgers
van RSG Magister Alvinus te Sneek

Sneek, 11 augustus 2020

Betreft: start schooljaar en corona

Beste leerlingen en ouders/verzorgers,

Begin deze week hebben jullie een brief ontvangen over de start van het schooljaar. In deze brief
werd nog niet ingegaan op de situatie vanwege het coronavirus; dit omdat we de landelijke
ontwikkelingen wilden afwachten.
De berichtgeving over het opstarten van het onderwijs in het nieuwe schooljaar is diffuus en hier en
daar verwarrend. Tegen deze achtergrond houden we ons strikt aan de richtlijnen zoals deze door
het ministerie van OCW en het RIVM zijn opgesteld. Het belangrijkste uitgangspunt is dat scholen na
de zomervakantie weer volledig opengaan en dat er volledig (fysiek) onderwijs wordt gegeven. De
overige regels hebben we in de bijlage bij deze notitie weergegeven.
Zoals bekend is sinds 1 juli 2020 het 1,5 meter criterium voor de leerlingen vervallen; echter tussen
de medewerkers en de leerlingen (en de medewerkers onderling) moet nog wel 1,5 meter afstand
gehouden worden. Bij lesonderdelen of instructies waarbij de 1,5 meter afstand tussen docent en
leerling niet mogelijk is, mag hiervan (kortdurend) afgeweken worden.
Dit betekent dat de lessen weer volgens een normaal (pré-corona) rooster uitgevoerd worden.
Daarnaast gelden nog steeds de bekende regels. Zie hiervoor de bijlagen ‘Regels in onze school’ en
‘Regels in het klaslokaal’. Verder wordt de school intensief schoongemaakt met nadruk op de
contactpunten en de toiletvoorzieningen.
Om onnodig contact tussen leerlingen en medewerkers te voorkomen is de school voor leerlingen
geopend vanaf 8.10 uur. Docenten wisselen 3 minuten voor het einde van de les (‘de bel’) en de
leerlingen wachten dan tot de bel gaat en gaan dan naar het andere lokaal. Direct na afloop van de
lessen gaan de leerlingen weer naar huis en blijven niet op school hangen.
De leerlingen kunnen weer gebruik maken van hun kluisjes. Ook de kantines en de catering zijn weer
open voor de leerlingen. Voor het studiepaviljoen (mediatheek) wordt nog een reserveringssysteem
ontwikkeld. De leerlingen gaan in de pauzes (bij droog weer) naar buiten.
Bij langdurig thuisblijven van een leerling die tot de risicogroep behoort (of waarvan gezinsleden
behoren tot de risicogroep) zullen nadere afspraken gemaakt worden. Neem hiervoor contact op
met de leerlingbegeleider van de afdeling.
Onze school is ook weer geopend voor bezoekers mits ze een afspraak hebben gemaakt, onder de
voorwaarde dat ze een verklaring afleggen dat ze gezond zijn. Van iedere bezoeker leggen we de
contactgegevens vast. Uit voorzorg proberen we afspraken zoveel mogelijk digitaal te laten verlopen.

Vragen?
Actuele ontwikkelingen
·
·
·
·

De RSG houdt op de website de informatie over corona up to date (https://www.rsgsneek.nl/onze-school/corona-alles-moet-weten/)
Je/u kunt de vraag ook stellen via info@rsg-sneek.nl of telefonisch (0515 429760)
Controleer ook regelmatig de spambox/ongewenste mail; soms komen de mails van de RSG
hier terecht
Kijk ook regelmatig op https://www.vo-raad.nl/themas/corona en
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Belangrijk is te benadrukken dat wanneer je gezondheidsklachten hebt - zoals in de bijlage
beschreven - thuis te blijven en pas na 24 uur klachtenvrij weer naar school te komen.
Wanneer jullie de afgelopen 2 weken in een code oranje gebied zijn geweest dien je de 14 dagen
quarantaineperiode in acht te nemen! Zie voor nadere informatie:
https://www.nederlandwereldwijd.nl/actueel/nieuws/2020/02/27/reisadviezen-voor-landen-ofgebieden-waar-het-coronavirus-is-gevonden
Wanneer we ons allemaal houden aan de regels is de kans op besmetting gering. Ik reken op ieders
medewerking en laten we er een mooi schooljaar van maken!

Met vriendelijke groet,
Sixtus Haverkamp
(rector-bestuurder)

