
Beste leerlingen, geachte ouders/verzorgers, 
 
Dit bericht gaat over extra corona-maatregelen die nodig zijn om de veiligheid van leerlingen en 
personeel te verbeteren. Na twee weken heeft het managementteam (MT) de eerste balans 
opgemaakt, daarbij ondersteund door opmerkingen en suggesties van collega’s, leerlingen en ouders. 
 
We zijn tevreden over de mate waarin de corona-maatregelen op school worden nageleefd door 
leerlingen en personeel. Toch hebben we een aantal knelpunten vastgesteld, waardoor het moeilijk 
wordt de 1,5m afstand tussen leerlingen en personeel te handhaven. Bovendien is de capaciteit van 
de twee aangewezen pauzeruimten te klein om de leerlingen op te vangen bij regen. 
 
Daarom nemen we aanvullende maatregelen om deze situatie te verbeteren: 
 

a. Vanaf maandag 31 augustus wordt het éénrichtingsverkeer, zoals we dat voor de 
zomervakantie hebben ingesteld, hersteld. Uitgangspunt is dat iedereen gebouw B, C en D via 
ingangen in het midden van de gebouwen binnen komt en via de uitgangen aan de vaartkant 
of de kant van de fietsenstalling de gebouwen verlaat. Gebouw A kan alleen worden bereikt 
via gebouw B. In gebouw E is ook éénrichtingsverkeer, via de trap naar boven, via de 
brandtrap naar beneden. Door deze maatregel zullen de opstoppingen in met name gebouw B 
en C verminderen. Nieuw is dat de bruggen tussen B en C en C en D niet meer verboden zijn 
voor leerlingen. De richting waarin men de brug over mag is van B naar C en van D naar C. 
De pijlen worden morgen weer aangebracht om de richting die men mag gaan duidelijk te 
maken. In de lokalen C101 t/m C104 vervalt de maatregel om leerlingen eerder te laten gaan. 

b. Afgelopen woensdag zijn we begonnen met de volgende maatregel: leerlingen die in 
gebouw A les hebben voor een pauze, mogen bij regen in het lokaal blijven waar ze net les 
hebben gehad. Dit is een relatief eenvoudige maatregel die je per dag tijdig kunt aankondigen. 
De druk op de aula in B wordt hierdoor verlicht. Het pauzeren in lokalen bij regen is dus niet 
meer afhankelijk van de klas (1e en 2e klassen), maar van het gebouw (gebouw A). 

 
Als leerlingen en/of ouders/verzorgers nog vragen hebben over de ze maatregelen, dan kunnen zij 
zich wenden tot één van de afdelingsleiders.  
 
Mede namens het MT, 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Taco Hofland 
 
Afdelingsleider vwo 
 

 

 

 

E: taco.hofland@stellingwerfcollege.nl 

T: 0516-568500  
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