
 

Utrecht, 4 september 2020 
 
Betreft: de eerste schoolweek  
 
Geachte ouders, verzorgers, beste leerling, 
 
Nu we de eerste schoolweek achter de rug hebben, lijkt het ons een goed idee een 
aantal zaken met jullie te delen. Wat was het fijn iedereen weer op school te zien! We 
hebben leuke vakantieverhalen gehoord en hier en daar een zucht van opluchting dat 
het ‘normale’ leven weer begint. Dat geldt voor ons ook, al is het natuurlijk niet zoals 
we elk jaar starten. Het voelt raar om als docent afstand te moeten houden tot je klas 
en we zijn zoekende hoe we in de gang afstand kunnen houden.  
 
De aparte ingangen per leerjaar worden goed gebruikt en op deze manier spreiden we 
de leerlingen zoveel mogelijk door het gebouw. Hierbij hebben we gemerkt dat de 
looproutes zoals we dit voor de vakantie hadden gemaakt, niet meer werken. Die zijn 
vanaf vandaag verdwenen. De aparte ingangen blijven dus, maar binnen lopen de 
leerlingen zoals zij willen. Wel blijft het afstand houden tot de docent van belang.  
 
Naast het afstand houden, is de ventilatie in het gebouw een van de belangrijkste 
zaken. Dit betekent dat de deuren en ramen openstaan. Met het slechte weer van 
afgelopen week, was dat soms best fris. Toch blijven we dit voorlopig doen om zo een 
gezond klimaat in de school te hebben en houden, wat betekent dat we leerlingen 
vragen zich hierop te kleden.  
 
We hebben deze week een aantal ziekmeldingen ontvangen. Als je verkouden of ziek 
bent, blijf je thuis en adviseren wij je te laten testen. Tot de uitslag bekend is, kan je 
niet naar school. Dit moet wel op school worden gemeld, zodat we de docent op de 
hoogte kunnen brengen. Omdat er vaak niet echt sprake is van ziekte, kan er natuurlijk 
wel door worden gewerkt. De studiewijzer is te allen tijde het uitgangspunt. Daarnaast 
zal de docent, indien de les zich daarvoor leent, een uitnodiging sturen om de les via 
Teams bij te wonen.  
Houd er de komende tijd ook rekening mee dat docenten om deze reden afwezig 
kunnen zijn. De les zal dan waar mogelijk wel doorgaan en de docent stuurt via 
Magister een code om de les digitaal bij te wonen. Het is de verantwoordelijkheid van 
de leerling om deel te nemen aan de les.  
 
Vorige week hebben we besloten de mondkapjes verplicht te stellen bij de 
praktijkvakken (kunst en muziek) en de practica bij de bètavakken. We merken dat er 
te veel leerlingen zijn die geen mondkapje bij zich hebben en vragen via deze weg 
nogmaals nadrukkelijk om dit wel te doen.  
 
Over twee weken staan de eerste ouderavonden van dit schooljaar gepland. Zoals 
eerder gecommuniceerd, ontvangen we nog geen ouders op school, dus deze 
ouderavonden zullen online plaatsvinden. Jullie ontvangen op korte termijn meer 
informatie over hoe we dit precies organiseren.  
 
Voor nu wensen we iedereen een fijn weekend en tot volgende week! 
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