
 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van OVMZ 

 

Zeist, 2 oktober 2020 

Betreft: OVMZ- nieuwsbrief 2 

Geachte heer, mevrouw, 

Via deze nieuwsbrief willen we jullie informeren over de verschillende onderwerpen.  

Ventilatie 
Recente berichtgeving over ventilatie en het coronavirus hebben ertoe geleid dat er veel 
discussie is ontstaan. Dit begrijpen we. Door jullie van actuele informatie te voorzien, willen we 
jullie op de hoogte houden van de stand van zaken. 

Overdracht van het virus vindt vooral plaats via bijvoorbeeld hoesten en niezen, waarbij grote 

druppels worden verspreid, aldus het RIVM. Het is op dit moment onduidelijk of kleine 

druppels, de zogenaamde aerosolen, een relevante rol spelen bij de overdracht van het virus. In 

algemene zin kan ventileren en luchten helpen om luchtweginfecties te beperken. Het is echter 

onbekend in welke mate ventilatie helpt om de verspreiding van COVID-19 daadwerkelijk tegen 

te gaan. Het RIVM adviseert in ieder geval de bestaande regelgeving en richtlijnen op het gebied 

van ventilatie en luchten te volgen. Dat geldt ook voor scholen. Bovendien leren leerlingen het 

beste in een prettige omgeving met gezonde lucht. 

Los van COVID-19, blijft het dus belangrijk dat de ventilatie in schoolgebouwen aan reguliere 

gezondheidseisen voldoet, om er goed in te kunnen leren en werken. Minister Slob (Onderwijs) 

heeft daarom de opdracht gegeven om te onderzoeken of de (voorzieningen voor) 

luchtverversing in scholen voldoen aan de reguliere geldende gezondheidsrichtlijnen. Hij heeft 

hiertoe het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) opgericht. Als scholen niet 

aan deze eisen voldoen, is het belangrijk dat scholen een plan van aanpak opstellen. 

NUOVO Scholengroep heeft onderzocht hoe het staat met de ventilatie en luchtkwaliteit van 

het OVMZ. De ventilatie op het VMBO Zeist voldoet op verschillende plekken van de school niet. 

Dit lossen we op door het toepassen van verschillende maatregelen uit de Handreiking 

Coronavirus en het gebruik van ventilatie en verwarming en koeling op scholen (zie 

weeropschool.nl/ventilatie). Daarnaast houden we rekening met de extra richtlijnen voor het 

coronavirus van het RIVM. Dat betekent dat we lokalen in de school regelmatig luchten als er 

geen leerlingen in de ruimte zijn en sterke luchtstromen van persoon naar persoon vermijden. 

Ook hebben wij ervoor gekozen om op deze schoollocatie CO2-sensoren op te hangen in elk 

lokaal. Er zijn op deze schoollocatie controleurs ingehuurd die inventariseren en ter plekke in 

kunnen grijpen als CO2-waardes worden overschreden. 

Heb je nog vragen over ventilatie en frisse lucht binnen onze school? Neem dan contact op met 

Naima Rahmouni. 

Heb je nog algemene vragen over dit onderwerp? Het LCVS publiceerde op 1 oktober een lijst 

met veel gestelde vragen en antwoorden over ventilatie op scholen, specifiek voor ouders van 

schoolgaande kinderen, die je kunt vinden op weeropschool.nl/ventilatie. 
 

 



Mondkapjes 
Binnen Nuovo adviseren we medewerkers en leerlingen dringend om een mondkapje te dragen 
in de school op momenten dat zij zich verplaatsen. Daarnaast adviseren wij medewerkers en 
leerlingen dringend om op pauzemomenten als je niet eet of drinkt, ook het mondkapje te 
dragen. Nuovo volgt hiermee het standpunt van de minister en van de VO-Raad. Bovenstaande 
is afgestemd met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Nuovo zodat we 
eensluidend beleid op de Nuovo scholen hebben. Leerlingen wordt gevraagd zelf voor een 
mondkapje te zorgen. 
 
Reizen en excursies met leerlingen in schooljaar 2020-2021 
Eerder hebben we gecommuniceerd dat we tot 1 januari geen meerdaagse reizen en excursies 
organiseren. Dit besluit hebben we verlengd tot het eind van het schooljaar. Daarnaast zullen 
we terughoudend omgaan met eendaagse excursies. Wanneer we daar wel voor kiezen, maken 
we geen gebruik van busvervoer maar kijken we naar alternatieven. 
 
Open dagen 
In het najaar start zoals elk jaar de werving voor nieuwe leerlingen. Hoewel het jammer is de 
leerlingen nu niet fysiek op school te kunnen uitnodigen, kiezen we er bewust voor tot 1 januari 
geen fysieke open dagen voor ouders en leerlingen van groep 8 te organiseren. Activiteiten voor 
alleen leerlingen van groep 8 (eventueel met hun groepsleerkracht) kunnen wel plaatsvinden, 
evenals online activiteiten. 
 
Extra ondersteuningsuren achterstanden 
Vanuit de overheid is er een subsidie aan ons toegekend om extra middelen in te zetten tegen 
de achterstanden die door corona zijn ontstaan. Wij zetten die subsidie in voor extra 
ondersteuningsuren. Deze worden verzorgd door de stichting: “leren voor de toekomst”. Zij 
verzorgen op dinsdag en donderdag het 8e, 9e en 10 uur verschillende ondersteuningslessen en 
huiswerkuren. In de huiswerkuren kunnen leerlingen werken onder begeleiding en in de 
ondersteuningsuren wordt er vakgericht gewerkt. 
Afgelopen week heeft de mentor samen met de leerlingen de uren doorgesproken en leerlingen 
ingedeeld. In eerste instantie is het uitgangspunt “eigenaarschap”. Wat heb je als leerling nodig 
en waar wil je je voor inschrijven? Mocht de mentor of u denken dat het een extra uur nodig is 
kan de mentor de leerling ook inplannen. 
Naast de extra ondersteuningsuren zijn er ook de reguliere ondersteuningsuren opgenomen in 
het rooster gestart in alle leerjaren voor de vakken Nederlands, wiskunde en Engels.  
  
Maatjes systeem 
Leerlingen die thuis komen te zitten door gezondheidsklachten of door gezondheidsklachten bij 
gezinsleden moeten betrokken blijven bij het schoolprogramma. Elke thuiszittende leerling 
wordt door de mentor gekoppeld aan een maatje in de klas. Het maatje zorgt ervoor dat de 
leerling het huiswerk en planners ontvangt zodat de thuiszittende leerling verder kan werken. 
Om deel te nemen in de lessen gaan we werken met IPads. De maatjes krijgen een IPad in 
bruikleen en zorgen via Microsoft teams dat de thuiszittende leerling mee kan kijken en 
luisteren. 
  
Wij gebruiken Microsoft teams voor communicatie en online lessen. We verwachten van alle 
leerlingen dat zij de app op hun telefoon/IPad of laptop hebben geïnstalleerd. Leerlingen 
kunnen bijvoorbeeld via teams berichten sturen naar vakdocenten. 
  
 
 



Uitval lessen 
Helaas vallen er meer lessen uit dan gebruikelijk. Vanwege de Corona-richtlijnen zijn er meer 
docenten afwezig. We proberen zoveel mogelijk op te vangen middels de zogenaamde stipuren. 
Daarnaast geven absente collega’s vaak extra (t)huiswerk op en mogen de leerlingen ten alle 
tijden in de mediatheek en in het open leercentrum van het Lyceum werken aan hun huiswerk 
tijdens tussenuren. Aankomende week kijken alle leerlingen samen met hun mentoren naar 
Microsoft teams zodat docenten ook vanuit huis les kunnen geven indien nodig en mogelijk. 
 
Op dit moment zijn we naarstig op zoek naar een vervangende docent Nederlands om de lessen 
van mevrouw Willems op te vangen. We hebben goede hoop een geschikte kandidaat te 
hebben gevonden en rekenen erop dat deze na de herfstvakantie op het OVMZ kan starten. 
Met betrekking tot de vierde klassen hebben we Hans van der Hoop bereid gevonden om deze 
lessen vanaf aankomende week te verzorgen zodat er geen problemen richting het examen 
ontstaan. 
 
Mentormiddag 
Dinsdag 13 oktober 2020 organiseren in alle klassen een mentormiddag van 12.30 -14.30 uur. 
Aangezien we rekening houden met de Corona-maatregelen zal de mentormiddag in en om de 
school worden georganiseerd. 
 
Onrust onderbouw 
We hebben geconstateerd dat er veel onrust was in de onderbouw. Om te zorgen dat alle 
leerlingen zich veilig voelen en met plezier naar school komen, hebben we een aantal 
maatregelen genomen. Zo hebben we besloten dat niet de docenten in de onderbouw wisselen 
van lokaal, maar de leerlingen. Dit zodat er altijd toezicht is in de klas. Daarnaast pauzeren de 
onderbouw-docenten in ieder geval tot de herfstvakantie samen met de leerlingen op het plein 
en in de kantine zodat er veel extra toezicht is. Tenslotte bespreken de mentoren van alle 
klassen samen met de klassen hoe te handelen in bepaalde situaties. Mocht u signalen krijgen 
dat er iets niet lekker loopt, laat uw kind dan vooral in gesprek gaan met de mentor, zodat we 
dit zo snel mogelijk op kunnen pakken.  
 
Informatie avond & PTA-avond ouders 
Op dinsdag 27 oktober 2020 organiseren we voor alle leerjaren een informatie avond vanaf 
19.00 uur via Microsoft Teams. Tijdens deze avond wordt er informatie gedeeld over het 
leerjaar waarin uw kind zit en kunt u kennismaken met de mentor(en). 
 
Op dinsdag 6 oktober 2020 is de PTA-avond voor Leerjaar 3 en Leerjaar 4. Tijdens deze avond 
worden de ouder(s)/verzorger(s) geïnformeerd over de aanloop naar en de examens.  
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met hartelijke groet, 
 
Mede namens het College van Bestuur van NUOVO Scholengroep, 
Leon de Wit en Jonne Gaemers 
 

Naima Rahmouni  

Directeur a.i.  

 


