
 

 
Utrecht, 30 oktober 2020  
 
 
 
 
 
Geachte ouders, verzorgers, beste leerlingen, 
 
En zo zijn we aan het eind van de eerste week hybride onderwijs na de herfstvakantie. 
Natuurlijk hadden we alle leerlingen graag allemaal in de klas gehad. Dit is echter de situatie 
waarin we ons nu bevinden en daar moeten we allemaal aan wennen. Tijdens de ontwikkeldag 
aanstaande dinsdag staat de eerste evaluatie met het team gepland. De mentoren zullen 
volgende week met de leerlingen hun ervaringen bespreken.  
 
Gelukkig hebben we deze week geen nieuwe positief geteste leerlingen en/of medewerkers 
erbij gekregen. Dat betekent dat de teller voor deze week op 2 docenten en 2 leerlingen stond. 
Hopelijk zijn zij volgende week weer op school en blijft de rest van de leerlingen en 
medewerkers gezond.  
Voor sommige leerlingen is het nog lastig te denken aan het dragen van een mondkapje, maar 
in het algemeen zijn wij tevreden. Datzelfde geldt voor het uitvoeren van de 
hygiënemaatregelen.  
 
Nieuwe presentatieschermen 
Misschien hebben jullie gezien dat we in 3 lokalen inmiddels nieuwe presentatieschermen 
hebben. Het plan was om in het nieuwe jaar in elk lokaal een nieuw scherm neer te zetten, 
maar omdat we de schermen nu nodig hebben, halen we die investering naar voren en worden 
de nieuwe schermen zo snel mogelijk geplaatst. Daarnaast schaffen we voor de docenten 
‘loopmicrofoons’ aan. Dit alles zal de kwaliteit van het beeld en het geluid zowel in de klas als 
thuis flink verbeteren. 
 
Ventilatiesysteem 
Aan de techniek van het ventilatiesysteem wordt op de achtergrond hard gewerkt. Na 
gesprekken met de MR, verschillende ouders, de gemeente en het bestuur wordt nu een plan 
van aanpak opgesteld om het ventilatiesysteem versneld te vervangen zodat we aan de norm 
(frisse scholen klasse B) voldoen. Dit is een zeer ingrijpende aanpassing en niet op korte termijn 
gerealiseerd. Onze bedoeling is om in de komende weken enkele bouwkundige ingrepen uit te 
laten voeren die een positieve invloed hebben op het binnenklimaat. Dit met als doel alle 
leerlingen zo snel mogelijk weer op school te kunnen ontvangen.  
 
10-minuten gesprekken 
Nu de toetsweek achter de rug is en de inhaaltoetsen gepland staan, komen ook de 10-
minuten gesprekken met de mentor eraan. Deze staan gepland op 18 en 19 november en 
zullen dit keer online plaatsvinden. Volgende week ontvangen alle ouders informatie over de 
inschrijving.  
 
Voor nu wensen we iedereen een prettig weekend. Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn, 
kunnen jullie contact met ons opnemen via info@usgym.nl.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Paula Mostert, Stefan Landman, Aad van Diemen en Marieke Folkers 
Schoolleiding 
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