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Beste collega, 

 

Het aantal coronabesmettingen in Nederland neemt weer toe. Terwijl we in de 

praktijk al erg moeten puzzelen met de anderhalve meter afstand, komen daar de 

komende tijd nog diverse complicaties bij. 

 

Mensen worden ziek. Of zitten met klachten thuis, in afwachting van een test of de 

uitslag daarvan. Medewerkers vallen dus (gedeeltelijk) uit; collega’s vangen dat op. 

De mix van onderwijs-op-afstand en onderwijs in onze gebouwen kost vaak extra 

energie. We gaan dus een intensieve en ingewikkelde herfst tegemoet. 

 

We hebben enorme waardering voor de inzet en flexibiliteit die iedereen momenteel 

laat zien om de voortgang van ons onderwijs te borgen. Bij diverse NUOVO Scholen 

hebben we inmiddels te maken met COVID19-besmettingen, wat direct gevolgen 

heeft. We hebben besloten bij een besmetting van een leerling de hele klas naar huis 

te sturen. We doen dit omdat wij merken dat de GGD vaak geen bron- en 

contactonderzoek meer uitvoert en wij dit niet kunnen overnemen. Omwille van de 

veiligheid van onze medewerkers en leerlingen hebben wij dit besluit moeten nemen. 

 

NUOVO zet alles op alles om de continuïteit van het onderwijs te waarborgen, met 

speciale aandacht voor onze examenklassen. De NUOVO Scholen werken daarbij 

intensief samen; medewerkers, faciliteiten en fysieke ruimte worden gedeeld bij 

mogelijke capaciteitsproblemen. 

 

Gelukkig kan onderwijspersoneel sinds deze week met voorrang worden getest op 

COVID-19. Deze regeling is echter aan specifieke voorwaarden gebonden en levert in 

de praktijk nog weinig “lucht” op.   

  

Veiligheid voorop  

Het binnenklimaat in onze schoolgebouwen blijft onverminderd een aandachtspunt. 

We nemen op dat gebied geen enkel risico. We zijn dit schooljaar gestart met extra 

te ventileren en de ventilatiesystemen anders in te stellen. We kijken continu kritisch 

naar onze schoolgebouwen, in relatie tot de actuele ventilatienormen. Nu het buiten 

kouder wordt, kunnen we niet meer altijd de ramen en deuren openzetten. Daarom 

nemen we aanvullende maatregelen waar nodig. Bovendien zijn we gestart met het 

plaatsen CO2-meters op locaties waar we risico’s zien. Met deze meters kan het CO2-



 

niveau in een ruimte real time worden afgelezen. Een docent kan zien hoe de CO2 

zich ontwikkelt en indien nodig extra ventileren.  

Dit betekent voor het OVMZ dat komende week de CO 2 meters zullen worden 

geplaatst.  

 

Quarantaine na herfstvakantie 

De herfstvakantie komt eraan. In dat kader doen we een dringende oproep: mijd 

rode en oranje gebieden. En meld actief als er (onverhoopt) toch vakantie wordt 

gevierd in een risicogebied. We hebben daarvoor een centraal mailadres: 

herfstvakantie@NUOVO.eu. Vermeld in die mail: je naam, de locatie(s) waar je 

werkzaam bent en de datum waarop je weer terugkomt van vakantie. Kies je voor 

vakantie in een rode of oranje bestemming, realiseer je dan dat je tien dagen in 

quarantaine moet na terugkomst. Je kunt dan niet op school komen. Die regel geldt 

vanzelfsprekend ook voor leerlingen. 

 

Andere opzet open dagen 

We hadden open lesmiddagen en informatieavonden gepland, maar deze activiteiten 

kunnen helaas niet doorgaan in de oorspronkelijke vorm. We zullen een deel van 

deze informatieoverdracht en kennismaking online laten plaatsvinden. Maar gelukkig 

hoeven de open dagen niet helemaal digitaal. Het oriënteren op een middelbare 

school is immers ontzettend lastig als er geen fysiek bezoek plaats kan vinden. 

Leerlingen willen de sfeer van een school kunnen voelen. We kiezen er daarom voor 

om, met heldere afspraken vooraf, toch een vorm van een open dag te laten 

plaatsvinden. Onder voorwaarden kunnen we maximaal 1 ouder per kind toegang 

geven bij deze activiteit. We hanteren daarvoor een aanmeldsysteem met specifieke 

tijdstippen. We doen dit uitsluitend voor leerlingen uit groep 8 van het PO. 

 

Alle leerlingen 13+ 

De overheid heeft bij de diverse maatregelen een knip gemaakt bij kinderen van 12 

jaar. Er worden veel vragen gesteld over hoe we hiermee op onze scholen omgaan. 

We hebben immers ook leerlingen van 10 t/m 12 jaar oud. Om voor alle leerlingen op 

een NUOVO-school hetzelfde kader te bieden, hebben we besloten om al onze VO-

leerlingen aan te merken als 13+. Voor alle leerlingen gelden dus dezelfde regels.  

 

Coronablog 

Over de ontwikkelingen en bijbehorende maatregelen rond corona willen we graag 

intensief communiceren en met onze mensen van gedachten wisselen. De nieuwste 

updates staan steeds op een aparte blog voor actuele informatie over COVID19, op 

de NUOVO-website. Deze informatie is dus ook te raadplegen door ouders en 

leerlingen. Zie https://www.nuovo.eu/corona. 

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Mede namens het College van Bestuur van NUOVO Scholengroep, 

Leon de Wit en Jonne Gaemers 
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Naima Rahmouni  

Directeur a.i.  


