
	 	

Utrecht, 16 oktober 2020 
 
 
Geachte ouders, verzorgers, beste leerlingen,  
 
Afgelopen dinsdagavond heeft premier Rutte een verscherping van de 
coronamaatregelen afgekondigd. Deze aanvullende maatregelen zijn inmiddels 
ingegaan. Gelukkig kunnen we in het voortgezet onderwijs vooralsnog doorgaan met 
het verzorgen van fysiek onderwijs, al hebben we voor het USG een belangrijk besluit 
moeten nemen. In deze brief informeren we jullie daarover.  
 
De komende vier weken geldt in Nederland een gedeeltelijke lockdown. We gaan 
samen ons gedrag veranderen om het virus te bestrijden. We beperken onze contacten, 
want de veiligheid staat voorop. Wij doen er alles aan om de continuïteit van ons 
onderwijs te waarborgen.  
 
Mondkapje verplicht 
Belangrijk nieuws uit de persconferentie: er komt een verplichting op het dragen van 
het mondkapje in alle publieke binnenruimtes. Dit is ook van toepassing op het 
onderwijs.  Al onze medewerkers en leerlingen moeten daarom een niet-medisch 
mond/neus-masker dragen bij alle bewegingen binnen het schoolgebouw. Dus bij het 
binnenkomen en weggaan, tijdens wisselingen van lokaal, naar de kantine, et cetera.  
 
We hebben inmiddels al even kunnen wennen aan het dragen van een mondkapje in 
de school. Maar met ingang van maandag 26 oktober is het bij ons niet meer alleen 
een dringend advies. We stellen na de herfstvakantie het mondkapje verplicht. Deze 
nieuwe maatregel wordt ingevoerd op alle NUOVO-scholen; dit is afgestemd met onze 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Leerlingen en/of collega’s die vanwege 
medische redenen geen mondkapje kunnen dragen, overleggen daarover met de 
schoolleiding.  
 
Het dragen van mondkapjes is nadrukkelijk een aanvulling op de basisregels en geen 
vervanging daarvan. Het blijft dus van belang om afstand te houden tot medewerkers, 
handen te ontsmetten, in de ellenboog te hoesten en thuis te blijven bij klachten. 
 
Leerlingen nemen hun eigen mondkapje mee naar school en zetten deze op bij het 
betreden van het schoolgebouw. Tijdens de les mag het mondkapje af, behalve tijdens 
de lessen kunst en practica bij de bètavakken.    
 
Onderwijs na de herfstvakantie 
De afgelopen periode hebben we veel CO2-metingen in de lokalen verricht. Naar 
aanleiding van de meetresultaten, zien we dat een deel van de lokalen met ramen 
en/of deuren gesloten, niet de hele dag volledig inzetbaar is. Omdat we in de komende 
winterperiode de ramen niet voortdurend open kunnen laten, zal er in een groot deel 
van de lokalen onvoldoende ventilatie mogelijk zijn als er volledige groepen in de klas 
zijn. Met name de lokalen in de C1-vleugel kunnen niet lang achter elkaar worden 
gebruikt. Om de gezondheid en veiligheid van leerlingen en collega’s te kunnen blijven 
waarborgen, hebben we besloten over te stappen naar het scenario om na de 
herfstvakantie over te gaan op hybride onderwijs aan halve groepen (met uitzondering 
van klas 1). Uit metingen blijkt namelijk dat met de aanwezigheid van halve groepen 
de CO2-waardes wel oplopen, maar dat dit onder de norm van 1200 PPM blijft. 
Daarnaast zijn er op deze manier minder leerlingen in het gebouw aanwezig. 
 
Wat betekent dit concreet:  

- Maandag 26 oktober zijn de leerlingen extra (rooster)vrij. Het team zal die dag 
alles in gereedheid brengen voor het opstarten van het hybride onderwijs.  



	

- De groepen (met uitzondering van klas 1) zullen in tweeën worden gesplitst. 
Voor klas 2 en 3 gebeurt dit door de mentor, voor klas 4 t/m 6 op alfabet. De 
indeling zal maandag 26 oktober uiterlijk om 14.00u aan de leerlingen worden 
gemaild.  

- De leerlingen komen om de dag naar school. Op dinsdag 27 oktober starten we 
met groep A. Dit betekent dat de leerling de ene week 2 dagen op school 
aanwezig is, de andere week 3 dagen. De dagen dat de leerling niet op school 
is, volgt hij online onderwijs vanuit huis.  

- Indien er thuis geen gelegenheid is om de lessen te volgen of er sprake is van 
een achterstand, kan de leerling in overleg met de mentor op school in het 
studielokaal komen werken.  

- Indien meer dan de helft van de lessen online moet worden gevolgd omdat de 
docent niet op school is (maar wel online lesgeeft), mag de leerling de lessen 
vanuit huis volgen. Dit geldt uiteraard voor de dagen dat de leerling fysiek op 
school had moeten zijn.  

- Het rooster wordt niet aangepast en is altijd zichtbaar op Zermelo.  
- Vooralsnog gaan we ervan uit dat we de komende 2 kwintalen op deze manier 

werken.  
 
We vinden het belangrijk om mee te delen dat het aantal positief geteste leerlingen op 
het USG vooralsnog meevalt. In totaal betreft het 4 leerlingen, vanaf de zomervakantie 
tot nu. Alle klassen en/of clusters waarin een leerling positief is getest en waarvoor 
geldt dat zij uit voorzorg het onderwijs verder thuis volgen, zijn daarover geïnformeerd.  
 
Ook onder collega’s is het aantal besmettingen zeer laag, tot op heden zijn slechts 2 
collega’s positief getest. Alle andere collega’s die zich in de afgelopen tijd vanwege 
klachten hebben laten testen, hebben een negatieve uitslag ontvangen.  
 
Vakantiebestemming 
We herhalen onze dringende oproep om in de komende herfstvakantie rode en oranje 
gebieden te mijden. Als er toch vakantie wordt gevierd in een risicogebied, meld dat 
dan via het centrale mailadres herfstvakantie@NUOVO.eu. Vermeld naam, school en 
datum van terugkomst. Na vakantie in een rode of oranje bestemming ga je tien dagen 
in quarantaine. Je kunt dan niet op school komen.  
 
Verder sluiten we ons aan bij de dringende oproep van de regering om in de komende 
herfstvakantie het aantal vervoersbewegingen zoveel mogelijk te beperken en drukte 
te mijden.  
 
Coronanieuws online 
De nieuwste berichten over COVID19 en bijbehorende maatregelen staan steeds op de 
centrale website van NUOVO, zie nuovo.eu/corona. 
 
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen en/of opmerkingen hebben, kunt u 
contact met ons opnemen via info@usgym.nl.  
Voor nu wensen we iedereen een hele prettige herfstvakantie en we zien onze 
leerlingen graag weer op school op dinsdag 27 oktober.  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Mede namens het College van Bestuur van NUOVO Scholen, 
Leon de Wit en Jonne Gaemers 
 
 
Paula Mostert, Stefan Landman, Aad van Diemen en Marieke Folkers 
Schoolleiding 	


