
 

 
Utrecht, 23 oktober 2020 

 

 

Geachte ouders, verzorgers, beste leerlingen,  

 

Vorige week hebben wij jullie een brief gestuurd met daarin een belangrijk besluit 

over het onderwijs na de herfstvakantie. We hebben hierop reacties ontvangen, in 

deze brief gaan we in op de meest gestelde vragen. 

 

Om besmettingen te voorkomen, moeten we ons aan de volgende maatregelen 

houden:  

1) Afstand houden tot de docent en de medewerkers onderling;  

2) Hygiënemaatregelen; 

3) De ventilatie in de lokalen op orde hebben. 

 

Wat betreft de ventilatie in de lokalen gaat het om  

 de ramen en deuren open,  

 het (mechanische) ventilatiesysteem en  

 de CO2-waardes in het lokaal.  

 

Zolang de ramen en deuren open kunnen, is er niet veel aan de hand en het 

mechanische systeem is door een erkend bedrijf geoptimaliseerd. Nu het kouder 

wordt en we de ramen en deuren dicht moeten doen, kunnen wij onvoldoende 

ventileren en lopen de CO2-waardes binnen een lesuur in veel lokalen te hoog op. 

De gebrekkige ventilatie is al sinds het moment dat we het gebouw betrokken bij de 

gemeente aangekaart. Nu vinden we vanwege het Coronavirus de situatie voor 

leerlingen en docenten niet langer acceptabel. Op verschillende niveaus (bestuur, 

MR, ouderraad) wordt nu druk op de gemeente uitgeoefend om het 

ventilatiesysteem zo snel mogelijk aan te passen. Maar dat kost tijd, vooral omdat 

we niet de enige school zijn waar dit speelt.  

 

Hoewel het niet wetenschappelijk bewezen is of de verspreiding via aerosolen een 

relevante rol speelt bij de verspreiding van het virus, willen wij geen enkel risico 

nemen. Daarbij houden we rekening met het groeiende gevoel van onveiligheid bij 

onze medewerkers. Het is immers nadrukkelijk onze verantwoordelijkheid de 

veiligheid en gezondheid van iedereen te waarborgen.  

 

Bij onvoldoende ventilatie adviseren het RIVM, de GGD en het ministerie 

maatregelen te nemen (zie de volgende link voor meer informatie). Uiteraard 

hebben wij de daargenoemde alternatieven bekeken en een risicoafweging 

gemaakt. Bijv. per dag een jaarlaag naar huis sturen lost het probleem niet op, 

omdat we daarmee nog steeds 30 leerlingen in een lokaal hebben. Andere 

(leegstaande) panden in de stad worden in het kader van de veiligheid niet 

goedgekeurd voor gebruik als schoolgebouw en de andere NUOVO-scholen kampen 

grotendeels met hetzelfde probleem en hebben ook geen ruimtes over. We hebben 

dan ook helaas het besluit moeten nemen over te stappen op halve groepen in het 

lokaal en daarmee dus op hybride onderwijs. Hiermee hopen we te voorkomen dat 

we de school volledig moeten sluiten. 

 

Wij realiseren ons dat dit besluit een grote impact heeft op alle leerlingen en hun 

ouders. Het sociale, vormende aspect dat een school biedt, moet dan ook de 

komende tijd de juiste aandacht krijgen. Dit kunnen we alleen samen doen, dus 

met jullie hulp. De mentor speelt hierin een cruciale rol, maar ook de vakdocenten. 

Blijf met elkaar en ons in gesprek en deel zorgen, gedachten, ideeën etc.  

 

We hebben vragen ontvangen over de indeling van de groepen vanaf klas 4 op 

alfabet. Het is belangrijk dat leerlingen hun vrienden op school kunnen zien. We 

zullen de groepsindeling daarom op een andere manier organiseren. De leerlingen 

vanaf klas 4 kunnen zich maandag vanaf 10.00u via Magister in groep A of B 

inschrijven. Aan het eind van de middag wordt de indeling gepubliceerd.  

https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/FAQ-Ventilatie-op-scholen-en-COVID.pdf


 
 

Naast de sociale impact, heeft ons besluit ook gevolgen voor het onderwijs. Lessen 

volgen achter de computer is niet voor iedereen fijn. Ook dit werkt 2 kanten op; 

docenten werken de komende tijd aan hun digitale didactiek en leerlingen doen 

actief mee tijdens de les. Zowel thuis als op school. Vanaf maart hebben we veel 

geleerd over hybride onderwijs, lessen die we zeker in de praktijk zullen toepassen. 

 

Toetsen zullen deels ook op een andere manier gemaakt moeten worden. De 

afgelopen periode hebben we een aantal mooie voorbeelden gezien van thuis 

toetsen maken en we onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om meer online te 

toetsen. We zullen uiterlijk over 2 weken een uitspraak doen over de toetsweek 

voor de kerstvakantie.  

 

Leerlingen die thuis niet aan het werk komen, kunnen in overleg met hun mentor 

dagelijks naar school komen om in het studielokaal te werken. Hier is dagelijks 

surveillance aanwezig waardoor zij rustig kunnen werken. Voor examenleerlingen 

bekijken we de komende periode welke docenten tijd en ruimte kunnen maken en 

welke extra ondersteuning geboden kan worden.  

 

Wij hopen met deze brief voldoende tekst en uitleg te hebben gegeven. Mocht u 

naar aanleiding hiervan vragen en/of opmerkingen hebben, kunt u contact met ons 

opnemen via info@usgym.nl.  

 

Graag zien wij onze leerlingen vanaf dinsdag, met een mondkapje, weer in 

verschillende groepen op school.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Paula Mostert, Stefan Landman, Aad van Diemen en Marieke Folkers 

Schoolleiding  
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