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Corona-maatregelen op school

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,
Wat een uniek voorrecht heb ik, als kersverse rector, om alle leerlingen weer te mogen verwelkomen
op het Gymnasium Camphusianum. In het bijzonder een hartelijk welkom aan de nieuwe leerlingen
en hun ouder(s)/verzorger(s). Ik hoop dat iedereen in deze bijzondere tijd toch een fijne vakantie
heeft gehad en ernaar uitziet om te beginnen met het nieuwe schooljaar. De docenten en
medewerkers van het Camphusianum hebben er in ieder geval heel veel zin in.
Het coronavirus is in dit nieuwe schooljaar nog altijd bij ons en we zullen dus maatregelen moeten
nemen om een optimaal veilig klimaat voor leerlingen en medewerkers in school te realiseren. In
deze brief gaan we in op de regels die op het Camphusianum gelden. De maatregelen zijn opgesteld
in overleg met de medezeggenschapsraad. Drie weken na de start van het schooljaar evalueren we
de maatregelen. We bekijken dan of ze nog passen bij de situatie die dan heerst. Uiterlijk 18
september ontvangt u hierover een bericht van school. Als daar aanleiding voor is, zal ik u eerder
berichten.
Scholen weer volledig open
Het kabinet heeft voor de zomervakantie besloten dat de scholen weer volledig open kunnen. Dit
besluit is op de persconferentie van minister-president Rutte op 18 augustus herhaald. Alle leerlingen
mogen weer de hele week naar school. Volgens het RIVM hoeven leerlingen onderling geen
anderhalve meter afstand te houden. Leerlingen en onderwijspersoneel, en volwassenen onderling,
houden wel anderhalve meter afstand.
Basisregels van het RIVM
Het RIVM heeft algemene basisregels opgesteld om controle te krijgen over het virus. De
onderstaande regels gelden voor iedereen, dus ook op school:
1. Thuisblijven en testen. Bij milde klachten blijven medewerkers en leerlingen thuis en laten
zich testen. Als daarnaast sprake is van benauwdheid en/of koorts of coronabesmetting, dan
blijven ook alle huisgenoten thuis.
2. Was vaak je handen en nies in de elleboog. Bij binnenkomst in school wast iedereen de
handen met desinfecterende gel. Als leerlingen van lokaal wisselen, desinfecteren ze hun
handen in het nieuwe lokaal.
3. Werk zoveel mogelijk thuis. Na de lessen maken leerlingen hun huiswerk dus niet op school,
tenzij ze huiswerkbegeleiding van school krijgen.
4. Volwassenen houden 1,5 m. afstand tot leerlingen en tot andere volwassenen. Leerlingen
hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden.

5. Thuisquarantaine. Leerlingen die na 21 augustus zijn teruggekeerd uit landen waarvoor het
ministerie van Buitenlandse Zaken een oranje of rood reisadvies heeft afgegeven, komen niet
naar school en blijven tien dagen in (thuis)quarantaine. Het is belangrijk dat iedereen zich
aan deze regel houdt. Ook bij mogelijke toekomstige reizen.
Mondkapjes in de gangen en het auditorium
Hoewel dit niet tot de standaardrichtlijnen van het RIVM en de overheid behoort, hebben wij ervoor
gekozen om binnen de school het dragen van mondkapjes in de verkeersruimten verplicht te stellen.
Dit betekent dat leerlingen en medewerkers een mondkapje dragen als ze zich voortbewegen door
de school: bij binnenkomst, tijdens leswisselingen en bij het verlaten van het schoolgebouw. Dit is
nodig, omdat tijdens leswisselingen niet overal even makkelijk anderhalve meter afstand tussen
leerlingen en medewerkers kan worden gewaarborgd. Bovendien zien we dat op veel
vakantiebestemmingen de corona-infecties snel zijn toegenomen. Wij zijn in de eerste drie weken
van het nieuwe schooljaar extra alert op besmettingen die kunnen zijn opgelopen tijdens vakantie.
Wij realiseren ons dat het dragen van mondkapjes verre van ideaal is, maar nemen liever nu het
zekere voor het onzekere, om op deze manier zo lang mogelijk te voorkomen dat we weer (volledig)
terug moeten vallen op online onderwijs. Wat ons betreft gaat het om een tijdelijke maatregel en
houden we de periode dat de kapjes gedragen moeten worden zo kort mogelijk.
Aanvullende maatregelen op school
Omdat nog onduidelijk is welke rol jongeren precies spelen bij de besmetting, nemen we voorlopig
ook aanvullende maatregelen. De aanvullende maatregelen zijn vooral gericht op het verminderen
van drukte en opstoppingen voor, na en tussen de lessen. Hierdoor blijft de afstand tussen leerlingen
groter, bevinden minder leerlingen zich tegelijk in dezelfde ruimte en verkleinen we de kans op
overdracht van het virus onder leerlingen. De aanvullende maatregelen zijn ook bedoeld om mogelijk
te maken dat medewerkers anderhalve meter afstand van elkaar, en van leerlingen kunnen houden.
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Het schooljaar start niet met de gebruikelijke openingsceremonie in het auditorium met alle
leerlingen van de school. Om het aantal leerlingen dat zich op enig moment in het
auditorium bevindt te verminderen, wordt de opening verdeeld over drie rondes. Het rooster
krijgt iedereen in een e-mail op 28 augustus.
Leerlingen uit de onderbouw, klas 1 t/m 3, plaatsen hun fiets in de fietskelder en lopen
daarvandaan naar hun lokaal. Leerlingen uit de bovenbouw doen dat in de fietsenrekken
buiten rondom de school en komen via de hoofdingang (of de ingang bij de mediatheek)
binnen.
In de morgen zijn de lokalen 10 minuten voor aanvang van de eerste les open voor
leerlingen. Hierdoor ontstaat ruimte om de binnenkomst te spreiden.
De kapstokken worden niet gebruikt. Jassen en tassen gaan dus mee het lokaal in.
Alle klassen uit de onderbouw krijgen een vast lokaal. Hierdoor wordt het maximale aantal
leerlingen dat zich tussen leswisselingen in de gangen bevindt ongeveer gehalveerd. Omdat
de bovenbouw geen stamgroepen kent, maar clusterklassen, is het niet mogelijk om de
bovenbouwklassen vaste lokalen toe te kennen.
Tijdens pauzes blijven leerlingen uit de onderbouw en bovenbouw afwisselend in een
klaslokaal. Hierdoor halveert het maximale aantal leerlingen dat zich tijdens pauzes in de
gangen en het auditorium bevindt. Leerlingen uit de bovenbouw blijven tijdens de twee
kleine pauzes (na het 2e uur en na het 6e uur) in het lokaal waar zij voor de pauze les
hadden. Leerlingen uit de onderbouw kunnen zich dan vrij buiten de lokalen begeven.
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In de grote pauze (na het 4e uur) blijven de onderbouwklassen in het lokaal waar zij het 4e
uur les hadden. De bovenbouwleerlingen kunnen zich dan vrij buiten de lokalen begeven.
Toiletgebruik is altijd toegestaan.
De kantine blijft gesloten. De snoep- en drankautomaat blijven buiten gebruik.
Oorspronkelijk was gebruik van kluisjes niet mogelijk, maar op nadrukkelijk verzoek van de
leerlingenraad wordt een proef gedaan met gedeeltelijke openstelling. De kluisjes mogen
alleen gebruikt worden in de pauzes. De onderbouw gebruikt ze uitsluitend tijdens de kleine
pauzes (na het 2e uur en na het 6e uur). De bovenbouw gebruikt de kluisjes alleen in de
grote pauze (na het 4e uur). Het betreft dus de pauze(s) waarin leerlingen zich buiten de
lokalen kunnen begeven. De kluisjes worden niet gebruikt voor, tijdens of na afloop van de
lessen. Leerlingen zorgen er zelf voor dat voldoende afstand wordt gehouden en dat er geen
drukte ontstaat. Als er op oneigenlijke momenten gebruik wordt gemaakt van de kluisjes, of
als er toch drukte ontstaat, dan wordt de proef stopgezet en kunnen de kluisjes niet meer
worden gebruikt.

Ventilatie
In aanloop naar de opening van de scholen is het onderwerp ventilatie op scholen sterk in de
belangstelling komen te staan. Het RIVM heeft hierover een richtlijn opgesteld. De richtlijn stelt dat
de ventilatie-installatie minimaal moet voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Daarnaast staat in
de richtlijn het advies om de ventilatie in de hoogste stand te zetten en om vaker dan normaal te
luchten (ramen en deuren openen).
De school beschikt over voldoende en moderne installaties. Op papier voldoet de school ruimschoots
aan de normen van het Bouwbesluit. In september worden metingen verricht in de klassen om te
controleren of de ventilatie ook in werkelijkheid effectief is. Voor 1 oktober zal ik u informeren over
de resultaten van de metingen.
Risicogroepen
Het uitgangspunt is dat alle leerlingen weer fysiek onderwijs op school volgen. Echter, als leerlingen
volgens het RIVM behoren tot de risicogroepen, of gezinsleden hebben die tot de risicogroep
behoren, dan kunnen leerlingen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs op school.
Ouder(s)/verzorger(s) nemen in dat geval contact op met de teamleider van het leerjaar van de
leerling. Samen bekijken ze welke alternatieve vormen van onderwijs mogelijk zijn. Als u niet zeker
weet of uw kinderen tot de risicogroepen behoren, dan raad ik u aan om contact op te nemen met
de behandelend arts of met de jeugdgezondheidszorgorganisatie (jeugdarts of
jeugdverpleegkundige).
We dragen met elkaar de verantwoordelijkheid voor ieders gezondheid. Alleen samen kunnen we
zorgen dat de school op een veilige manier openblijft en de lessen kunnen blijven doorgaan. Ik ga er
daarom vanuit dat ik op ieders hulp en alertheid kan rekenen
Ik wens iedereen een mooie start van het nieuwe schooljaar.
Met vriendelijke groet,
Mede namens de gehele schoolleiding,

Daan van Bree
rector

