
Beste leerling en ouder(s)/verzorger(s), 

Afgelopen woensdag heeft iedereen de opstartbrief ontvangen. Ontwikkelingen 

gaan echter snel en de  media-aandacht voor de opstart van de scholen is zo 

groot, dat ik de behoefte heb toch nog wat zaken te delen. 

We zijn blij dat het mogelijk is om het onderwijs op de scholen weer te kunnen 

opstarten voor alle leerlingen. In de periode van afstandsonderwijs hebben we 

gemerkt dat het fysieke onderwijs door velen werd gemist. Tegelijkertijd leven 

er ook veel vragen en zorgen onder ouders, leerlingen en onze medewerkers.  

Als iedereen zich houdt aan de geldende richtlijnen van het RIVM beschreven in 
het document: Protocol opstart voortgezet onderwijs, doen we samen wat 

binnen ons vermogen ligt.    

Quarantaineregels na vakantie in oranje en rode landen 

• Ouders, leerlingen en onderwijspersoneel die terugkomen na vakantie in 

een oranje of rood land, krijgen het dringende advies om 14 dagen in 

thuisquarantaine te gaan bij terugkomst. Een overzicht van de oranje en 

rode landen en gebieden staat op www.nederlandwereldwijd.nl 

• Leerlingen en ouders/verzorgers voor wie het advies geldt, mogen niet 
naar school komen en dienen dit te melden bij de onderwijslocatie. 

• Quarantaine na een vakantie in een rood of oranje land is een geldige 

verzuimreden. De invulling van het onderwijs van leerlingen in quarantaine 

wordt in overleg afgestemd. 

Hygiënemaatregelen 

•    In de lokalen zijn voldoende papieren doekjes, desinfecterende gel en 

oppervlaktespray. Ieder desinfecteert de handen bij binnenkomst. 

•    De school wordt dagelijks intensief schoongemaakt. 

Ventilatie 

Op basis van de huidige inzichten veronderstellen het RIVM en het OMT dat de 

transmissie van het virus hoofdzakelijk plaatsvindt door druppeltransmissie en 

direct en indirect contact. Daaruit blijkt dat er op dit moment geen reden is om 

wat betreft de ventilatie in gebouwen af te wijken van al geldende eisen 

(Bouwbesluit, Arbobesluit, etc.). De eisen zijn: 

 

o    goed werkende en gecontroleerde ventilatiesystemen; 

o    regelmatig vervangen van de filters van de ventilatiesystemen; 

o    zowel het afvoeren van vuile lucht als het aanvoeren van verse buitenlucht; 
o    ventileren van de lokalen door deuren en/of ramen te openen; 

o    geen gebruikmaken van ventilatoren of systemen waarmee recirculatie 

plaatsvindt binnen één ruimte waar meerdere personen verblijven. 

        Het Stellingwerf College voldoet aan bovenstaande eisen. 

 

Supermarktbezoek 

De pauzes worden door veel leerlingen benut om wat bij de supermarkt te 

kopen. Dit is helaas in verband met de veiligheid van andere klanten in deze tijd 

niet mogelijk. Supermarkten mogen een beperkt aantal klanten toelaten en 



kunnen in pauzes de veiligheid van aanwezigen niet garanderen als er grote 

groepen leerlingen binnenkomen. Dit betekent dat leerlingen in de pauzes niet 
welkom zijn en teruggestuurd zullen worden.  

De catering op school staat wel weer tot hun beschikking. 

Ik wens iedereen een voorspoedige en gezonde start van het nieuwe schooljaar. 

 

Met vriendelijke groet, 

Sonja van der Wijk 

Directeur-bestuurder 
  
 


