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Utrecht, 2 oktober 2020 
 
Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s),  
  
We werken hard met elkaar om zo goed en mooi mogelijk onderwijs te maken voor onze 
leerlingen in de school, voor leerlingen thuis en ook wanneer de docent thuis zit. Zo maken 
we met elkaar een goede mix van onderwijs-op-afstand en fysiek onderwijs in onze 
gebouwen mogelijk. Corona maakt het voor ons een intensieve en ingewikkelde herfst. Dat 
vraag iets van onze gemeenschap (leerlingen, medewerkers, ouders).  
 
Blijf alert 
De r is weer in de maand en de gebruikelijke verkoudheidjes spelen op. Normaliter halen we 
daar onze schouders voor op en gaan we gewoon naar school of naar het werk. Maar in 
coronatijd wordt om een andere houding gevraagd. Ook al heb je een belangrijke reden om 
naar school te komen: Als je verschijnselen van het coronavirus hebt volg je het 
coronaprotocol te vinden op unic-utrecht.nl/corona. 
 
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 corona 
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 corona, 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 
de verschillende gebouwen. De ventilatie op UniC hoofd- en bijgebouw en Nieuw 
Welgelegen (inclusief de gymzalen) voldoet aan de geldende richtlijnen. We houden wel 
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. 



 

www.unic-utrecht.nl 
Van Bijnkershoeklaan 2 ▪ 3527 XL ▪ Utrecht 

Tel. 030-28 43 100 

Daarnaast hebben wij ervoor gekozen om voor deze schoollocatie CO2-sensoren op te 
hangen, zodat er real time inzage is in de huidige CO2-waardes die de richtlijnen 
voorschrijven.  
 
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. Voor medewerkers 
zal NUOVO zo spoedig mogelijk mondkapjes beschikbaar stellen; leerlingen wordt gevraagd 
vanaf maandag 5 oktober zelf voor een mondkapje te zorgen. 
 
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. 
 
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. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Mede namens het College van Bestuur van NUOVO Scholengroep, 
Leon de Wit en Jonne Gaemers 
 
Merlijn Verstraeten, rector 
Mark Langerwerf, teamleider leerjaar 2,3,4 
Ronald Snaterse, teamleider leerjaar 1,5,6 
 
Vragen over corona, mail ze aan corona@unic-utrecht.nl 
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Toegevoegd bericht namens de MR: 
 
Beste ouder(s), verzorger(s) en leerlingen,  
  
Toen de vakantie voorbij was hadden we de goede hoop dat het ergste wat betreft de 
Corona maatregelen voorbij was. Leerlingen mochten eindelijk weer naar school komen en 
UniC was door het OOP zo goed als mogelijk ingericht op 1.5 meter onderwijs.  
Helaas haalt de realiteit ons weer in en blijkt de werkelijkheid weerbarstig. Docenten en 
leerlingen worden verkouden, grieperig of krijgen helaas Corona. Het personeel wringt zich 
in allerlei bochten om het onmogelijke mogelijk te maken en dat lukt aardig. 
Hoewel wij net als de schoolleiding ontzettend balen van elke maatregel die we moeten 
invoeren zijn we heel blij met hoe Merlijn, Mark en Ronald ons keer op keer tijdig en 
uitvoerig betrekken bij het proces. Onze verschillende geledingen denken en praten mee, 
leveren feedback en controleren waar mogelijk of het best mogelijke besluit wordt 
genomen. Middels dit bericht willen wij jullie vragen om begrip voor het feit dat we doen 
wat we kunnen en soms moeten instemmen met besluiten waar niemand blij van wordt. 
   
Namens de MR, 
  
Maarten Stal (voorzitter) 
Daan Wijga (Personeel) 
Stach van Ree (leerlingenraad) 
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