
 
 
 
 
Betreft: Actuele informatie over de aanpak van corona op school  
 
Utrecht, 16 september 2020 
 
Beste leerlingen en ouder(s) en verzorger(s),  
 
Bij de start van het schooljaar stuurden we op 27 augustus de eerste brief over ons corona-
beleid.  
Allereerst zijn we blij dat we weer met alle leerlingen en medewerkers zijn gestart, ondanks 
alle onzekerheden over het verloop van de pandemie.  
 
Inmiddels hebben we de eerste ervaringen met onze corona-aanpak opgedaan, die we graag 
met jullie delen. In willekeurige volgende hebben we het volgende afgesproken, in 
voorbereiding en/of ingezet: 
 
Lessen en het leerplein 

 Leerlingen reinigen allemaal, bij binnenkomst, hun handen.   
 In elk lokaal is een instructietafel voor de docent met een 1,5 meter zone. Bovendien 

worden er plexiglasschermen geleverd die in het lokaal aanwezig zijn voor op de tafel 
tussen docent en leerlingen.  

 De docent mag door het lokaal lopen, advies hierbij is een mondkapje of 
gezichtsscherm te dragen.  

 Aan het einde van de dag wordt elk lokaal gedesinfecteerd.  
 Op het leerplein zijn looproutes uitgezet en er zijn gescheiden trappenhuizen voor 

leerlingen en medewerkers. 
  
De pauzes 

 Vanaf komende week worden de ruimtes rondom de beide aula’s uitgebreid waarin 
de leerlingen kunnen pauzeren om meer afstand en leefruimte te creëren.  

 Leerlingen die een prikkelarme omgeving nodig hebben of extra gezondheidsrisico’s 
lopen kunnen op de eigen unit pauzeren. Dit wordt geregeld door de eigen unit van 
de leerlingen. 

 
Ziekmelding en online lessen 

 Bij de telefonische ziekmelding om 08.00 uur verzoeken we jullie aan te geven of uw 
zoon of dochter corona-klachten heeft. Wanneer dit het geval is, vragen we om de 
leerling zo snel mogelijk te laten testen (vanaf 12 jaar). 

 De coach regelt vervolgens een leerling uit de klas die als maatje voor de zieke 
leerling per les inbelt en hem of haar van de benodigde informatie voorziet. 

 Teams is hiervoor opnieuw ingericht om per direct online lessen te kunnen 
verzorgen, inclusief de chatfunctie.  

 
 



 
 
 
 
Ventilatie 

 Ons ventilatiesysteem is in orde bevonden. Met het ventileren van elke ruimte 
gedurende 20 minuten per 2 uur voldoen we ruimschoots aan de norm.  

 We adviseren onze leerlingen om, als het kouder wordt, een extra trui of vest in hun 
kluisje te bewaren zodat deze aangetrokken kan worden. 

 
Protocol bij klachten 

 collega of leerling heeft klachten: direct naar huis/thuisblijven en laten testen: 
indien de test negatief is, weer op school welkom, wanneer de test positief is 10 
dagen in quarantaine samen met het huisgenoten 

 huisgenoot heeft klachten: direct laten testen en thuisblijven, collega of leerling 
die klachtenvrij is, kan gewoon naar school komen tenzij bij de huisgenoot corona 
is vastgesteld. 

 De schoolleiding meldt de bevestigde besmetting met COVID-19 bij de GGD als zij 
daarover nog niet door de GGD is benaderd. 

Tenslotte 
We realiseren ons dat uitval van collega’s kan leiden tot overnemen van lessen, uitval van 
lessen en daardoor meer tussenuren. Op dit moment hebben we verschillende scenario’s 
uitgewerkt om direct te kunnen schakelen als uitval een gegeven is. We hebben van vorig 
jaar geleerd hoe belangrijk het is tijdig met jullie hierover te communiceren.  
 
Voor alle duidelijkheid hieronder de regels die wij als Academie Tien hanteren in 
samenspraak met ons bestuur en de RIVM/ GGD: 
 

- Regelmatig handen wassen 
- Ventilatie is op orde en wordt blijvend gecheckt 
- Leerlingen lopen volgens een vastgestelde en aangegeven looproute 
- Onderling houden wij ons aan de 1,5 meter afstand en ook de docenten naar de 

leerlingen nemen deze regel in acht. 
 

Wij hopen jullie met bovenstaande voldoende geïnformeerd te hebben en streven ernaar 
zoveel mogelijk fysiek onderwijs te blijven verzorgen in deze onzekere tijd.  

 
Met vriendelijke groeten, 
 
Albert Wijnsma, rector  
 
 


