
 

 
 

Utrecht, 2 oktober 2020 

 

Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen.  

 

Na de persconferentie van afgelopen maandag is er weer veel gesproken over corona en 

bijbehorende maatregelen. Gisteren is daar ook een aanvullend advies over ventilatie en 

mondkapjes bijgekomen. Via deze brief willen we jullie informeren over verschillende 

onderwerpen informeren. Daarnaast blijven we herhalen dat de 1,5m afstand tot volwassenen 

belangrijk blijft, net als het handen wassen en in de elleboog niezen en hoesten.  

 

Ventilatie 

Recente berichtgeving over ventilatie en het coronavirus hebben ertoe geleid dat er veel 

discussie over een gezond klimaat is ontstaan. Dit begrijpen we. Door jullie van actuele 

informatie te voorzien, willen we jullie op de hoogte houden van de stand van zaken. 

 

Overdracht van het virus vindt vooral plaats via bijvoorbeeld hoesten en niezen, waarbij grote 

druppels worden verspreid, aldus het RIVM. Het is op dit moment onduidelijk of kleine 

druppels, de zogenaamde aerosolen, een relevante rol spelen bij de overdracht van het virus. 

In algemene zin kan ventileren en luchten helpen om luchtweginfecties te beperken. Het is 

echter onbekend in welke mate ventilatie helpt om de verspreiding van COVID-19 

daadwerkelijk tegen te gaan. Het RIVM adviseert in ieder geval de bestaande regelgeving en 

richtlijnen op het gebied van ventilatie en luchten te volgen. Dat geldt ook voor scholen. 

Bovendien leren leerlingen het beste in een prettige omgeving met gezonde lucht. 

 

Los van COVID-19, blijft het dus belangrijk dat de ventilatie in schoolgebouwen aan reguliere 

gezondheidseisen voldoet, om er goed in te kunnen leren en werken. Minister Slob (Onderwijs) 

heeft daarom de opdracht gegeven om te onderzoeken of de (voorzieningen voor) 

luchtverversing in scholen voldoen aan de reguliere geldende gezondheidsrichtlijnen. Hij heeft 

hiertoe het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) opgericht. Als scholen niet 

aan deze eisen voldoen, is het belangrijk dat scholen een plan van aanpak opstellen. 

 

NUOVO Scholengroep heeft onderzocht hoe het staat met de ventilatie en luchtkwaliteit van 

onze school. De ventilatie op de hoofdlocatie (Ina Boudier Bakkerlaan) voldoet aan de 

geldende richtlijnen. We houden wel rekening met de extra richtlijnen van het RIVM. Dat 

betekent dat we lokalen in de school regelmatig luchten, zowel met als zonder leerlingen in het 

lokaal. Daarnaast hebben wij er direct voor gekozen om in elk lokaal CO2-sensoren te plaatsen, 

zodat er inzage is in de huidige CO2-waardes die de richtlijnen voorschrijven.  

Onze locatie aan de Notebomenlaan voldeed op enkele plekken niet. We hebben maatregelen 

getroffen waardoor we nu wel voldoen aan de geldende richtlijnen van het RIVM. Daarnaast 

houden we rekening met de extra richtlijnen zoals we dat ook hierboven hebben beschreven.  

 

Op de website weeropschool.nl/ventilatie is extra informatie te vinden.  
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Mondkapjes 

Binnen Nuovo adviseren we medewerkers en leerlingen dringend om een mondkapje te 

dragen in de school op momenten dat zij zich verplaatsen, dus in de gang en in het 

auditorium/kantine. Daarnaast adviseren wij medewerkers en leerlingen dringend om op 

pauzemomenten als je niet eet of drinkt, ook het mondkapje te dragen. Nuovo volgt hiermee 

het standpunt van de minister en van de VO-Raad. Het dragen van een mondkapje blijft 

verplicht tijdens die lessen waar de 1,5m niet te handhaven is (practicumlessen en kunst). 

Bovenstaande is afgestemd met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Nuovo 

zodat we eensluidend beleid op de Nuovo scholen hebben. Leerlingen wordt gevraagd zelf 

voor een mondkapje te zorgen.  

 

Open dagen 

In het najaar start zoals elk jaar de werving voor nieuwe leerlingen. Hoewel het jammer is de 

leerlingen nu niet fysiek op school te kunnen uitnodigen, kiezen we er bewust voor tot 1 

januari geen fysieke open dagen voor ouders en leerlingen van groep 8 te organiseren. 

Activiteiten voor alleen leerlingen van groep 8 (eventueel met hun groepsleerkracht) kunnen 

wel plaatsvinden, evenals online activiteiten. 

 

Reizen en excursies met leerlingen in schooljaar 2020-2021 

Eerder hebben we gecommuniceerd dat we tot 1 januari geen meerdaagse reizen en excursies 

organiseren. Dit besluit is verlengd tot het eind van het schooljaar. Daarnaast zullen we 

terughoudend omgaan met eendaagse excursies. Wanneer we daar wel voor kiezen, maken we 

geen gebruik van busvervoer maar kijken we naar alternatieven. We realiseren ons dat dit een 

flinke teleurstelling is voor de leerlingen die zich hebben verheugd op een reis dit schooljaar en 

waar mogelijk onderzoeken we de alternatieven. Een reis zit er dit schooljaar echter helaas niet 

in.   

 

Niet ziek, wel thuis 

Wanneer een leerling thuis moet blijven in afwachting van een test of vanwege quarantaine, 

kan het onderwijs wel gewoon doorgaan. De leerling kan in de studiewijzer kijken wat er voor 

die week op het programma staat of ervoor kiezen een klasgenoot vragen in te bellen tijdens 

de les.  

 

Naar aanleiding van onze informatiebrieven krijgen we regelmatig reacties van ouders. Dit 

waarderen we, ook als het een kritisch geluid is richting Nuovo of onze beslissingen. We kiezen 

er bewust voor de richtlijnen van de deskundigen rond het kabinet en de VO-raad te volgen. 

Mochten er naar aanleiding van deze informatie vragen en/op opmerkingen zijn, neem dan 

contact met ons op via info@usgym.nl. 

 

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 
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