
	 	

Utrecht, 25 september 2020  
 
Beste leerlingen, ouders/verzorgers, 
 
Nog steeds hebben we te maken met bijzondere omstandigheden door het coronavirus. 
Het aantal coronabesmettingen in Nederland neemt weer toe. Daarom informeren we 
jullie graag over de situatie op onze school.  
 
De anderhalve meter afstand geldt nog steeds tussen leerling en onderwijspersoneel 
en medewerkers onderling. We merken in de praktijk dat het een uitdaging is om deze 
regel te handhaven. Toch moeten we met elkaar scherp blijven op het toepassen van 
deze anderhalve meter, hoe lastig dat soms ook is. Daarnaast blijven we onverminderd 
aandacht vragen voor de hygiëne-maatregelen. 
 
Docenten kunnen ziek worden. Of zitten met klachten thuis, in afwachting van een test 
of de uitslag daarvan. Wij passen daarop ons dagrooster aan. We werken met elkaar 
hard aan een goede mix van onderwijs-op-afstand en fysiek onderwijs in onze 
gebouwen. Maar we gaan op dat gebied een intensieve en ingewikkelde herfst 
tegemoet. Onze leerlingen hebben bijna allemaal een laptop, behalve leerjaar 6. We 
willen de leerlingen uit het examenjaar vragen om vanaf maandag ook elke dag hun 
laptop mee naar school te nemen.  
 
Voor leerlingen die thuis moeten blijven omdat zij verkouden zijn of andere klachten 
hebben, blijft gelden dat zij absent moeten worden gemeld. De lessen kunnen vanuit 
huis worden gevolgd en dat gaat het makkelijkst en het snelst als de leerling een 
klasgenoot laat weten graag online mee te willen doen. De klasgenoot kan dan inbellen 
via Teams en zo kan de les vanuit huis gevolgd worden. De docent kan ook de leerling 
bellen, maar dit is soms lastig gezien het hoge aantal absenten.  
 
Als de docent vanuit huis lesgeeft, proberen we om in leerjaar 1 t/m 3 een surveillant 
in de klas aanwezig te laten zijn. In leerjaar 4 t/m 6 verwachten we van de leerlingen 
dat zij zelfstandig genoeg zijn om de les op die manier te volgen. We vragen een 
leerling de thuiszittende docent te projecteren op het digibord, dus het moet echt rustig 
zijn in de klas. Dit is niet altijd makkelijk, maar we willen de leerlingen vragen voor 
zichzelf en hun klasgenoten het volgen van de online les mogelijk te maken. Dit is een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid.  
 
Bij diverse NUOVO Scholen hebben we inmiddels te maken met COVID19-
besmettingen, wat direct gevolgen heeft. We hebben besloten bij een besmetting van 
een leerling de hele klas (of het cluster) per direct 10 dagen in quarantaine te laten 
gaan. Voor die groep leerlingen schakelen we dan over op online onderwijs. We doen 
dit omdat wij merken dat de GGD vaak geen bron- en contactonderzoek meer uitvoert 
en wij deze taak niet kunnen overnemen. Omwille van de veiligheid van onze 
medewerkers en leerlingen hebben wij dit besluit genomen. 
 
NUOVO zet alles op alles om de continuïteit van het onderwijs te waarborgen, met 
speciale aandacht voor onze examenklassen. De NUOVO Scholen werken daarbij 
intensief samen; medewerkers, faciliteiten en fysieke ruimte worden gedeeld bij 
mogelijke capaciteitsproblemen. 
 
Pauze 
De kantine blijft in ieder geval tot de herfstvakantie gesloten. Omdat de Jumbo 
voorlopig geen scholieren binnenlaat, weken zij de laatste weken uit naar de Kruidvat. 



	

Inmiddels heeft ook de Kruidvat aangegeven dat het te druk wordt en dat leerlingen 
alleen nog tussen 11.00 en 13.00u welkom zijn en alleen in tweetallen naar binnen 
mogen. We willen de leerlingen dus met klem vragen hun eigen lunch mee naar school 
te nemen.  
  
Veiligheid voorop  
Het binnenklimaat in onze schoolgebouwen blijft onverminderd een aandachtspunt. We 
nemen op dat gebied geen enkel risico. We zijn dit schooljaar gestart met extra te 
ventileren en de ventilatiesystemen anders in te stellen. We kijken continu kritisch naar 
onze schoolgebouwen, in relatie tot de actuele ventilatienormen. Nu het buiten kouder 
wordt, vragen we iedereen zich warm te kleden zodat we de ramen en deuren zo lang 
mogelijk open kunnen zetten. Bovendien zijn we gestart met het plaatsen CO2-meters. 
Met deze meters kan het CO2-niveau in een ruimte real time worden afgelezen. Een 
docent kan zien hoe de CO2 zich ontwikkelt en indien nodig extra ventileren.   
 
Quarantaine na herfstvakantie 
De herfstvakantie komt eraan. Wij adviseren dringend om niet in rode en oranje 
gebieden op vakantie gaan. In dat kader doen we ook een oproep: meld actief als jullie 
toch op vakantie gaan naar een risicogebied. We hebben daarvoor een centraal 
meldpunt: herfstvakantie@NUOVO.eu. Vermeld in die mail om welke leerling(en) het 
gaat, van welke school en op welke datum jullie terug van vakantie komen. Na vakantie 
in een rode of oranje bestemming moet je tien dagen in quarantaine na terugkomst. 
Je kunt dan niet op school komen.  
 
Alle leerlingen 13+ 
De overheid heeft bij de diverse maatregelen een knip gemaakt bij kinderen van 12 
jaar. Er worden veel vragen gesteld over hoe we hiermee op onze scholen omgaan. 
We hebben immers ook leerlingen van 10 t/m 12 jaar oud. Om voor alle leerlingen op 
een NUOVO-school hetzelfde kader te bieden, hebben we besloten om al onze VO-
leerlingen te behandelen als 13+. Voor alle leerlingen gelden dus dezelfde regels.  
 
Coronablog 
Meer weten? De nieuwste updates over de ontwikkelingen en bijbehorende 
maatregelen rond corona staan op een aparte blog: https://www.nuovo.eu/corona. 
 
De buurt 
Afgelopen maandag is de verbouwing van start gegaan. Het schoolplein ziet er al heel 
anders uit! Het fietsparkeren gaat inmiddels goed, behalve dat sommige leerlingen hun 
fiets voor de huizen van de buurtbewoners stallen. Vanaf volgende week zal er om 
deze fietsen een ketting worden gelegd. Zet je fiets dus gewoon waar die hoort! Ook 
horen we van verschillende buren dat er veel gerookt wordt. Iedereen begrijpt dat dit 
niet kan!  
 
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 	


