
  

   
 

Aan alle leerlingen en ouders/verzorgers 

 

 
 

 
 

Beste leerlingen, ouders/verzorgers, 

 
Het nieuwe schooljaar staat voor de deur. Aangezien er nog steeds sprake is van 

bijzondere omstandigheden vanwege het coronavirus, informeren we jullie graag over 

de situatie op onze school. Sinds 1 juli hoeft geen anderhalve meter afstand meer 
tussen de leerlingen te worden gehouden. De anderhalve meter geldt nog wel voor de 

afstand tussen leerling en onderwijspersoneel en medewerkers onderling.  
 

Wat ook niet verandert: leerlingen en onderwijspersoneel uit risicogroepen of met 

gezondheidsklachten (die kunnen wijzen op corona) moeten thuisblijven. Voor deze 
categorie blijven we in principe een vorm van onderwijs op afstand verzorgen.  

 
Ventilatie 

Bij alle NUOVO Scholen staan veiligheid en gezondheid van leerlingen en medewerkers 

voorop. Jullie hebben in de afgelopen weken ongetwijfeld de (media)aandacht gevolgd 
voor het binnenklimaat in de schoolgebouwen. We zijn in de zomerperiode daarom heel 

druk geweest met het kritisch kijken naar ventilatie, CO2-waarden en Bouwbesluit-

richtlijnen. We conformeren ons daarbij aan het beleid dat is voorbereid door de VO-
raad. We starten het nieuwe schooljaar door extra te ventileren, door zoveel mogelijk 

de ramen en deuren open te zetten. Ook worden waar nodig de ventilatiesystemen 
opnieuw afgesteld en ingeregeld.  

 

Bij NUOVO hebben we 20 totaal verschillende schoolgebouwen, die stuk voor stuk 
verschillend scoren bij een kritische inspectie van op grond van ventilatie-eisen. Bij 

sommige gebouwen zullen we meteen ingrijpen en zorgen we voor de nodige 

aanpassingen. Met dat uitgangspunt kunnen we in ieder geval de komende weken op 

een veilige manier het schooljaar beginnen. Intussen werken we door aan een zo veilig 
mogelijke situatie, voor wanneer we in de herfst niet meer alle ramen open kunnen 

zetten. Vervolgens toetsen we opnieuw, om te zorgen dat de veiligheid van alle 

gebouwen gegarandeerd blijft. We zullen niet aarzelen waar nodig aanvullende 
maatregelen te treffen. 

 
Overige maatregelen 
Quarantaine 
Als je in een oranje of rode vakantiebestemming bent geweest, blijf je eerst tien dagen 

in thuisquarantaine. Indien een leerling absent is, wordt dit gemeld via 

absentie@usgym.nl. Leerlingen die in thuisquarantaine zitten, bieden we waar mogelijk 

een vorm van onderwijs op afstand. Het is daarom belangrijk dat we op tijd weten 

waar iedereen op vakantie is geweest, waarbij we uiteraard vertrouwelijk om zullen 

gaan met deze informatie. Daarom verzoeken we alle leerlingen om de volgende 

vragenlijst uiterlijk zondag 14:00 uur in te vullen. 

 
 

mailto:absentie@usgym.nl
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IiQLeypmHUGE1E0h-4jJXWDL_iTsY-JNv_lYApeMO4JURDdVOFRDQklSM1kzWU9XNVZDNjBKSkdFMy4u


 

   
 

Ouderavonden 

Ouders zijn helaas nog niet fysiek welkom op school zolang we de actuele 

coronaprotocollen moeten blijven hanteren. Dit betekent dat de ouderavonden, 
afspraken en contactmomenten vooralsnog online plaatsvinden.  

 
Mondkapjes 

Omdat we werken met bovengenoemde richtlijnen van de VO-raad is het gebruik van 

mondkapjes in onze scholen niet nodig. Wij vinden het bijzonder teleurstellend dat het 
op dit punt niet is gelukt om binnen het Utrechtse voortgezet onderwijs één lijn af te 

spreken.  

Op het USG kiezen we ervoor het gebruik van mondkapjes tijdens praktijklessen,  waar 
de 1,5m afstand tot de docent moeilijk te handhaven is (bio, na, sk, kunst, muziek), 

wel verplicht te stellen. Dit geldt zowel voor de docent als voor de leerlingen. 
Leerlingen nemen zelf een mondkapje mee!  

 

Gespreide pauzes 
Om te voorkomen dat alle leerlingen zich tijdens pauzes in de gangen bevinden, gaan 

we werken met de volgende lestijden. Dit betekent dat er gespreide pauzes zijn en we 
zonder schoolbel werken. Tijdens de pauze gaan de leerlingen zoveel mogelijk naar 

buiten en naar de kantine.  

 

Leerjaren 1, 2 en 3     Leerjaren 4, 5 en 6   

1e lesuur 08.25-09.10u   1e lesuur 08.25-09.10u 

2e lesuur  09.15-10.00u   2e lesuur 09.15-10.00u 

Pauze 10.00-10.20u   3e lesuur  10.05-10.50u 

3e lesuur 10.20-11.05u   Pauze 10.50-11.10u 

4e lesuur  11.10-11.55u   4e lesuur  11.10-11.55u 

Pauze  11.55-12.20u   5e lesuur  12.00-12.45u 

5e lesuur  12.20-13.05u   Pauze 12.45-13.10u 

6e lesuur  13.10-13.55u   6e lesuur  13.10-13.55u 

7e lesuur  14.00-14.45u   7e lesuur  14.00-14.45u 

8e lesuur  14.45-15.30u   8e lesuur  14.45-15.30u 

9e lesuur  15.30-16.15u   9e lesuur  15.30-16.15u 

 
In- en uitgangen 

In onderstaande tabel zie je waar leerlingen en collega’s binnenkomen en weer naar 
buiten gaan. Op deze manier spreiden we het loopverkeer zoveel mogelijk.  

 

Leerjaar 1 Via trap bij muzieklokaal (C1) 

Leerjaar 2 Via nooduitgang bij kunstlokaal (B0) 

Leerjaar 3 Via nooduitgang muziek (C0) 

Leerjaar 4 Via nooduitgang AK (C0.11) 

Leerjaar 5  Via hoofdingang voor 

Leerjaar 6  Via deuren auditorium 

Medewerkers Via hoofdingang achter 

 

  



 

   
 

Vervoer 

Leerlingen komen zoveel mogelijk op de fiets naar school. Indien dit niet kan, vragen 

wij ouders of zij hun kind naar school willen brengen. Het is belangrijk dat iedereen 
geen, of zo weinig mogelijk gebruik maakt van het openbaar vervoer. In het 

openbaar vervoer geldt een mondkapjesplicht vanaf 13 jaar.  
 

Kantine 

De kantine is de eerste weken in ieder geval gesloten. Zorg er dus voor dat je eten en 
drinken meeneemt. De Jumbo zal voorlopig geen leerlingen toelaten. 

 
Excursies en studiereizen 

Buitenschoolse activiteiten waarbij in een groep gereisd moet worden zoals excursies 
en studiereizen, zijn opgeschort, in ieder geval tot de wisseling van het halfjaar-rooster 

in januari 2021. Aan het einde van 2020, of zoveel eerder als de situatie rond het virus 

dat toelaat, bekijken we opnieuw wat vanaf januari 2021 mogelijk en wenselijk is. 
 

Rooster 
Het rooster is vanaf vrijdagochtend zichtbaar in Zermelo. Let op: de afkortingen van 

de docenten zijn veranderd. Leerlingen in leerjaar 4, 5 en 6 ontvangen een aparte mail 

via Magister over het rooster.  
 

 

Alle bestaande hygiënemaatregelen zetten we door. Aangepaste looproutes, ander 
gebruik van ruimtes, handen en tafels reinigen: het is de realiteit van schooljaar ’20-

’21. We konden er voor de zomervakantie al aan wennen en het blijft aan de orde van 
de dag.  

 

We vinden het heel fijn om samen een nieuw schooljaar te kunnen beginnen. De 
situatie rond de coronaregels wijzigt regelmatig, dus houden we jullie uiteraard op de 

hoogte van de verdere ontwikkelingen. Zoals we voor de vakantie hebben gemeld, 
gebruiken we de eerste periode om samen goed te kijken waar de leerling staat, wat 

er eventueel aan extra begeleiding nodig is om eventueel opgelopen achterstanden zo 

goed mogelijk weg te werken. Ook informeren we jullie op korte termijn over de start 
van de verbouwing.  

 

Graag zien we volgende week alle leerlingen weer op school. Op de website en in 
Magister staat wanneer zij waar wordt verwacht.  

 
 

Met vriendelijke groeten, 

 
 

Mede namens het College van Bestuur van NUOVO Scholengroep, 
Leon de Wit en Jonne Gaemers 

 

 
Paula Mostert, Stefan Landman, Aad van Diemen en Marieke Folkers 

Schoolleiding 
 
 


