Oog voor elkaar!

Locatie Quintus (havo en vwo)
Mr. Groen van Prinstererlaan 98
Postbus 186
9400 AD Assen
tel (0592) 333 130
quintus@dr.nassaucollege.nl
www.dr.nassaucollege.nl

Aan: alle leerlingen van locatie Quintus en
hun ouders/verzorgers

Assen, 20 augustus 2021

Onderwerp
Kenmerk

: Corona-maatregelen
: 018rbdw

Beste leerling,
Beste ouders/verzorgers,
Het schooljaar 2021-2022 staat op het punt van beginnen. Ik hoop van harte dat iedereen van een
welverdiende rust heeft kunnen genieten. We starten met een schooljaar waarvan we allen hopen dat dit
zo normaal mogelijk zal verlopen.
Vorige week vrijdag is er een nieuw moment van besluitvorming geweest waarover het kabinet in een
persconferentie heeft gecommuniceerd. Voor het voortgezet onderwijs verandert er ten opzichte van de
situatie in de laatste weken voor de zomervakantie niet zoveel. Met deze brief informeer ik jullie over de
wijze van het volgen van onderwijs tijdens Corona. Veel informatie zal bekend in de oren klinken maar
het lijkt mij goed dat we aan het begin van het schooljaar hierover goed communiceren.
Volledig onderwijs
Scholen zijn weer volledig open voor het volgen van het volledige onderwijsprogramma. Leerlingen
hoeven onderling geen afstand te bewaren. De 1,5 meter afstand moet wel gewaarborgd worden tussen
leerlingen en onderwijspersoneel en onderwijspersoneel onderling. Op basis van dit uitgangspunt hebben
we onderstaande maatregelen genomen om, binnen de RIVM-maatregelen ons onderwijs vorm te geven.
Hygiëne en veiligheid
De algemeen bekende richtlijnen blijven in stand:
Tussen personeel en leerlingen wordt 1,5 meter afstand gehouden, dit geldt ook voor het
personeel onderling.
We wassen onze handen meerdere keren per dag, in ieder geval bij binnenkomst, voor en na
de pauze en na toiletbezoek.
We schudden geen handen.
We hoesten en niezen in onze elleboog.
We zitten niet aan ons gezicht.
Onze moderne school voldoet aan de gestelde ventilatienormen.
- We dragen een mondkapje in de school.
Wat betreft het laatste punt kan ik me goed voorstellen dat dit vragen oproept omdat dit in de rest van de
samenleving steeds minder wordt gebruikt. Het OMT en kabinet hebben benadrukt dat we dit nog even
moeten volhouden omdat aan de start van het schooljaar nog niet iedere leerling die dat wil volledig
gevaccineerd is (2 weken na de laatste prik).
Bij klachten blijven zowel leerling als personeelsleden thuis. Bij klachten, passend in het beeld van
corona, die zich gedurende de dag ontwikkelen nemen leerlingen contact op met de coördinator
leerlingzaken en het personeel met de leidinggevende. In overleg wordt besloten of iemand naar huis
gaat. Bij klachten laat je je testen via de GGD.

Wij hebben de volgende voorzorgsmaatregelen genomen:
1. In elk lokaal zijn er voldoende papieren handdoekjes en desinfecterende handgel.
2. Alle lokalen hebben een kuchscherm dat op het docentbureau wordt geplaatst. In combinatie met
de afgebakende ruimte in de klas en het gezamenlijk houden aan de gedragsregels, is het
mogelijk dat een docent gedurende de werkdag in het lokaal op 1,5 meter kan functioneren.
3. Docenten lopen niet door het lokaal.
4. In onze school hangt een relatief modern luchtverversingssysteem. In dit systeem wordt de lucht
weggezogen en wordt verse lucht weer teruggeblazen. Deze luchtstromen zijn volledig
gescheiden. Dit systeem werkt normaal gesproken grotendeels op basis van CO2 regeling, Het
systeem is nu handmatig ingericht op een hogere ventilatie. Dit systeem voldoet aan de eisen die
gesteld worden in het bouwbesluit en in de RIVM- maatregelen.
Ouders en activiteiten
Er mogen op school ook weer niet-onderwijs activiteiten plaatsvinden met in achtneming van de
anderhalve-meter maatregelen. Grote ouderbijeenkomsten zitten er derhalve nog niet in. We organiseren
in ieder geval een fysieke ouderavond voor onze nieuwe brugklas leerlingen. We beraden ons op de
vorm van de ouderavonden voor de andere klassen. U zult hier nader over worden geïnformeerd. Op
school vindt alleen onderwijs en (onderwijsondersteunende) zorg plaats. Ouders kunnen uitgenodigd
worden op school voor individuele gesprekken. Als op school komen niet strikt noodzakelijk is, heeft het
de voorkeur om gesprekken via de digitale weg te voeren. Bij noodzakelijke gesprekken is het van belang
om de hygiënemaatregelen in acht te nemen en worden vragen gesteld over de gezondheidstoestand.
Praktische vakken
Er mag zowel binnen als buiten weer gesport worden, er is een specifiek protocol voor het vak LO. In
deze tijd van het jaar worden de LO-lessen zoveel als mogelijk buiten gegeven. Voor sommige praktische
vakken is het lastig om de 1,5 meter tussen personeel en leerlingen te waarborgen. De activiteiten
moeten zoveel mogelijk worden aangepast.
Toezicht Kantine en aula
Normaal gesproken wordt er tussen de leerlingen toezicht gehouden door onze conciërges. Dat is nu niet
mogelijk. Het podium in de aula wordt in deze tijd vrijgehouden waardoor er op afstand toch toezicht
gehouden kan worden.
Vaccinatie
De vaccinatiegraad loopt in het hele land flink op en in ieder geval heeft elke volwassene inmiddels de
kans gehad om zich te laten vaccineren. Net voor de zomervakantie zijn ook de jongvolwassenen uit
onze leeftijdscategorie uitgenodigd. Landelijk is er sprake van circa 47% in deze leeftijdscategorie die
inmiddels één vaccinatie heeft gehad. Ik verwacht dat dit percentage ook voor onze leerlingen geldt.
Gedurende september zal dit percentage volledig gevaccineerd zijn en hopelijk groeit ook deze groep
verder. Twee weken na de tweede prik worden mensen als volledig gevaccineerd beschouwd. Nauwe
contacten van iemand die positief getest is op corona moeten in quarantaine, dat geldt vanaf dit
schooljaar niet meer voor volledig gevaccineerden.
Zelftesten
Bij het boeken inleveren aan het eind van vorig schooljaar hebben alle leerlingen zelftesten meegekregen
voor een veilige terugkeer op school. We vragen leerlingen dringend om zichzelf aankomende zondag of
maandag te testen met deze zelftesten zodat we veilig kunnen beginnen. De leerlingen in de eerste klas
hebben deze testen niet van ons kunnen krijgen en zullen vanaf volgende week de testen krijgen. De
zelftesten blijven op advies van het OMT nog een tijdje beschikbaar voor onze leerlingen. We vragen niet
gevaccineerde leerlingen zich tweemaal in de week zelf te testen. Leerlingen krijgen bij het ophalen van
de boeken twee testen aangeboden. Er is geen sprake meer van risicogericht testen.
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Tot slot
Met bovengenoemde maatregelen hopen we zo goed mogelijk van start te kunnen. We houden de vinger
aan de pols en zijn voorbereid om zo spoedig mogelijk eventuele aanpassingen te doen. Ik ben
voornemens om elke vrijdag wederom een coronabericht te schrijven met de epidemiologische situatie op
school en dat bericht gebruik ik ook voor eventuele aanpassingen in onze werkwijze. Berichtgeving over
eventuele positieve coronatestuitslagen in de eigen klas zal ik zo spoedig mogelijk communiceren.
Ik hoop van harte dat deze eventuele aanpassingen vooral versoepelingen zijn zoals bijvoorbeeld de
mondkapjesplicht of het stoppen met het dringende advies om te testen. Ik kijk vooral uit naar een
schooljaar waarin we samen kunnen werken aan de ontwikkeling van uw zoon of dochter.
Ik hoop jullie met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd over de corona-maatregelen. De
communicatie over de inhoudelijke start van het schooljaar met praktische informatie zal via de
geëigende weg verlopen. Ik wil nog wel wijzen op de informatie op onze website over de extra
introductieactiviteiten aan de start van dit schooljaar. We hebben voor alle leerlingen een sportieve
outdoor- en een culturele drama-activiteit georganiseerd (zie volgende pagina) als extra introductie aan
de start van dit schooljaar.
Ik wens ons allen een leerzaam, talentvol en minder zorgelijk schooljaar toe.
Met vriendelijke groet,

R. Buiter
Directeur

Bijlage blz. 4: Overzicht introductie-activiteiten
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Introductie-activiteiten
Om dit schooljaar te starten met extra aandacht voor kennismaking, ontspanning, cultuur en sport bieden
wij aan alle leerlingen twee extra activiteiten aan.
Bij de Baggelhuizer plas wordt een actief outdoor programma georganiseerd waarbij leerlingen in
klassenverband vier activiteiten doen.
Het is nodig om stevige schoenen en sportieve kleding te dragen. Een handdoek en extra kleding voor na
de activiteiten is handig om mee te nemen.
De activiteit wordt afgesloten met een barbecue.
De drama-docenten van Garage TDI komen bij ons op school om met klassen op een vrolijke,
dramatische manier kennis te maken tijdens een drama-les van 90 minuten.
In onderstaand schema is te zien welke jaargroepen op welk dagdeel deelnemen aan de activiteiten.
Via de mentor ontvangen leerlingen nog nadere informatie.

BAGGELHUIZEN
Ochtend
09.00-13.30

Middag
12.30-16.30

GARAGE TDI
Ochtend
10.00-11.30

Middag
14.30-16.00

25-08
26-08
27-08

H4 deel 1
H4 deel 2
H3

V5
V4
V3

V4
V5
V3

H4 deel 2
H4 deel 1
H3

30-08
31-08

V6/H5
H2 -V2

V6/H5-1
H1 -V1

V6/H5
H1 -V1

V6/H5
H2 -V2
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