
 

 
Utrecht, 11 september 2020 
 
Betreft: de tweede schoolweek  
 
Geachte ouders, verzorgers, beste leerling, 
 
Vorige week hebben we een aantal zaken met jullie gedeeld. Omdat er nog steeds elke 
dag veel gebeurt, doen we dat ook deze week. Iedereen begint een beetje te wennen 
aan het weer op school zijn, maar we zien ook dat de eerste echte verkoudheden zich 
aandienen. Een aantal leerlingen, maar ook docenten, moet dus thuisblijven en 
worden getest. Gelukkig zijn alle uitslagen tot nu toe negatief en kunnen deze 
leerlingen en collega’s snel weer naar school.  
 
Afstand houden is en blijft nog altijd de allerbelangrijkste regel. Dat is niet altijd 
makkelijk, zeker niet in de gangen. Daarom spreken we vanaf nu met de docenten af 
dat zij de les vlak voor het eind verlaten. De leerlingen blijven in de klas en gaan pas 
lopen als de volgende docent gearriveerd is. Als je als leerling geen les hebt, ga je naar 
beneden (auditorium) of naar buiten. Zeker aankomende week wordt het heerlijk 
weer!  
 
In de gang en het auditorium stellen we het dragen van mondkapjes niet verplicht. 
Tijdens de lessen kunst en de practicumlessen van de bètavakken doen we dat wel. We 
merken dat dit al goed gaat. Leerlingen vergeten soms een mondkapje, dus we 
herhalen de oproep om er echt altijd eentje in je tas te hebben. Daarnaast vragen we 
de stoffen mondkapjes te wassen en de papieren mondkapjes niet meerdere keren te 
gebruiken.  
 
Naast het afstand houden, is de ventilatie in het gebouw ook van groot belang. Zoals 
gezegd wordt het komende week lekker weer, maar als het daarna kouder wordt, 
raden we iedereen aan zich hier op te kleden en mogen de leerlingen eventueel een jas 
aan in de klas. De ramen zullen namelijk vaker en langer openstaan. Ook zal er in elk 
lokaal een CO2-meter worden geplaatst, zodat we altijd kunnen zien of er voldoende 
verse lucht in het lokaal is. We onderzoeken momenteel wat te doen als dit niet het 
geval is en houden jullie daarvan op de hoogte.  
 
Eerder hebben we de leerlingen gevraagd aan het eind van elke les de tafels schoon te 
maken. Omdat leerlingen onderling geen afstand meer hoeven houden, is deze 
maatregel uit het protocol geschrapt en is dit dus niet langer nodig. Aan het eind van 
de dag zullen alle tafels uiteraard wel schoon worden gemaakt.  
 
Leerlingen die verkouden zijn of andere klachten hebben, blijven thuis en laten zich 
testen. We kregen van een ouder de tip om alvast een DigiD voor uw kind aan te 
vragen. Deze heb je nodig bij het online aanvragen van een test en het kan soms even 
duren voor de DigiD-code er is. 
 
Tot de testuitslag bekend is, kan je niet naar school. Dit moet wel op school worden 
gemeld (absentie@usgym.nl), zodat we de docent op de hoogte kunnen brengen. De 
leerling kan thuis wel doorwerken; of via de studiewijzer of meedoen via Teams. De 
leerling krijgt een uitnodiging van de docent om zo mee te doen, maar we kregen ook 
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de tip een klasgenoot te vragen de laptop om te draaien naar de docent en dan kan de 
leerling ook goed vanuit huis meedoen.  
 
Omdat voor docenten dezelfde regels gelden, moeten zij ook thuisblijven bij klachten. 
De docent geeft de les dan vanuit huis. In het rooster ziet de leerling dan de code 
Teams waardoor hij weet dat de docent online lesgeeft. 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.  
 
Als een leerling of een docent besmet blijkt met Corona, zullen wij altijd in overleg met 
de GGD en het College van Bestuur bepalen wat de beste maatregel is. Leerlingen die 
langer dan een kwartier binnen een straal van 1,5 meter in de buurt zijn geweest van 
de besmette leerling of collega, zullen naar huis worden gestuurd en moeten 14 dagen 
thuisblijven. Uiteraard zal de school dan online lessen organiseren. Indien de leerlingen 
die thuis zitten, alsnog klachten krijgen, moeten zij zich ook laten testen.  
 
Als laatste nog een mededeling die niet direct iets met Corona te maken heeft: vanaf 
dit schooljaar mag er voor de klassen 3 t/m 6 weer huiswerk in Magister worden gezet. 
In klas 1 en 2 doen we dit rechtstreeks in de papieren agenda, zodat leerlingen goed 
kunnen leren plannen.  
 
Dinsdag, woensdag en donderdag zijn de eerste ouderavonden van dit schooljaar, zoals 
bekend digitaal. We kijken er in elk geval erg naar uit alle ouders daar te ‘ontmoeten’, 
jullie kunnen inloggen via het account van de leerling (Teams).  
 
Voor nu wensen we iedereen een fijn weekend en tot volgende week! 
 
Paula Mostert, Stefan Landman, Aad van Diemen en Marieke Folkers 
Schoolleiding 
 
 
 


