
 

Utrecht, 9 oktober 2020 
 
Geachte ouders, verzorgers, beste leerlingen,  
 
Net als elke week vinden we het ook deze week van belang jullie op de hoogte te stellen wat er 
op school gebeurt. Naar aanleiding van de brief van vorige week, hebben we een aantal 
vragen, opmerkingen en adviezen van ouders ontvangen. We kiezen ervoor om deze vragen via 
de nieuwsbrief te beantwoorden, zodat iedereen mee kan lezen.  
 
Besmettingen 
Tot op dit moment valt het aantal besmettingen op het USG nog mee. Voor betrokkenen is het 
uiteraard heel vervelend en wij wensen hun beterschap en een snel herstel. Jullie begrijpen dat 
we niet kunnen aangeven hoeveel leerlingen positief getest zijn. Wel stellen we de betrokken 
klasgenoten altijd op de hoogte. We zien dat wanneer een leerling positief getest is, dit grote 
invloed heeft. Zeker in de bovenbouw waar leerlingen niet meer in een klas gegroepeerd zijn, 
maar in clusters.  
 
Mondkapjes 
In de nieuwsbrief van vrijdag 2 oktober aan ouders en leerlingen is aangegeven dat wij het 
dringende advies van de minister en de VO-raad mondkapjes te dragen overnemen. Nogmaals 
benadrukken wij dat het 1,5 meter afstand houden tot medewerkers en het goed opvolgen van 
de hygiëneregels het belangrijkst blijven. De zeep in de dispensers in de lokalen is vervangen 
(de vorige zeep voldeed niet) en er staan ook in de verkeersruimtes verschillende dispensers. 
Wij vragen leerlingen regelmatig hun handen te reinigen. 
 
Maandag 6 oktober hebben wij afgewacht in hoeverre het advies tot dragen van een 
mondkapje opgevolgd zou worden. Alhoewel het door het plotseling invoeren van dit advies 
begrijpelijk is dat een minderheid het advies opvolgde, viel ons op dat niet veel leerlingen het 
mondkapje droegen. Daarom zijn de volgende maatregelen genomen: 

 Mentoren is gevraagd in het mentoruur het dringend advies een mondkapje te dragen 
te bespreken. 

 Docenten is gevraagd het voorbeeld te geven. 

 Docenten is gevraagd bij een leswisseling leerlingen te wijzen op het advies 
mondkapje. 

 In het gebouw zijn op verschillende plekken posters opgehangen om iedereen te 
herinneren aan dit advies. 

 Schoolleiding staat regelmatig in de centrale ruimtes om leerlingen te stimuleren het 

mondkapje op te zetten. 

 

De afgelopen dagen hebben wij gezien dat deze acties ertoe hebben geleid dat de meerderheid 
van de leerlingen een mondkapje gebruikt. 
 
Voor een goed gebruik van het mondkapje willen wij verwijzen naar de link van de VO-raad. De 
belangrijkste elementen zijn: houd het schoon. Was voor en na het opzetten je handen 
minimaal 20 seconden met water en zeep. Let erop dat je bij het opzetten alleen het elastiek 
aanraakt. Zorg dat het kapje de mond, neus en kin goed bedekt en blijf er verder van af tot je 
het weer afdoet. 
 
Pauze 
Wij werken met gescheiden pauzes met het doel: minder drukte in de verkeersruimtes. Voor 
medewerkers is het hierdoor makkelijker de 1,5 meter afstand te bewaren. Om de lokalen zo 
goed mogelijk te ventileren staan de deuren van de lokalen open. Wanneer er zich pauze 
houdende leerlingen in de verkeersruimtes ophouden, is er niet goed les te geven (te veel 
lawaai). Daarbij moet ook bedacht worden dat leerlingen onderling geen 1,5 meter afstand 

https://www.vo-raad.nl/nieuws/dringend-advies-voor-dragen-mondkapje-op-school


 

hoeven te houden. Door gescheiden pauzes is het minder druk in het auditorium/kantine dan 
wanneer alle leerlingen tegelijk pauze zouden hebben.  
 

Online toetsen 
Dit zou een oplossing kunnen zijn voor leerlingen die niet naar school mogen komen. In theorie 
zouden leerlingen thuis een toets onder surveillance kunnen maken. De toets moet gemaakt 
worden in een afgeschermde toetsomgeving en tijdens het maken van de toets worden 
leerlingen gefilmd zodat een surveillant op afstand toezicht kan houden. 
Op dit moment willen wij niet overgaan tot thuis online afname van toetsen. Een aantal 
argumenten speelt hierbij een belangrijke rol. 

 Organisatorische problemen. Een surveillant op afstand kan een beperkt aantal 
leerlingen in de gaten houden. Bestaande systemen lijken niet stabiel genoeg voor 
groepen van meer dan 150 leerlingen.  

 Niet alle leerlingen kunnen thuis onder gelijke omstandigheden een online toets 
afnemen. 

 Het installeren van een soort van spyware roept de nodige vragen op (en brengt ook 
kosten met zich mee). 

 De fraudegevoeligheid is (te) hoog.  
 
Online les 
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. Aan de hand van de studieplanner kan een leerling 
doorwerken. Overigens zal het niet altijd nodig zijn alle lessen online te volgen; denk alleen 
maar aan practicumlessen. 
 

Toetsweek 
Ook tijdens de toetsweek gelden de afspraken dat leerlingen bij gezondheidsklachten die 
kunnen duiden op een besmetting, thuisblijven. Jullie kunnen erop vertrouwen dat het inhalen 
van gemiste toetsen goed geregeld gaat worden. 
 
Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van bovenstaande, neem dan 
contact met ons op via info@usgym.nl.  
 
We wensen alle leerlingen komende week heel veel succes met hun toetsweek en daarna 
alvast een hele fijne herfstvakantie!  
 
Alle contactouders hopen wij dinsdagavond tijdens de contactouderavond te spreken.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Paula Mostert, Stefan Landman, Aad van Diemen en Marieke Folkers 
Schoolleiding 
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