Aan de leerlingen van De Goudse Waarden
en hun ouders/verzorgers

Gouda, 19 mei 2020

Beste leerling, geachte heer, mevrouw,
Naar alle waarschijnlijkheid gaan op 2 juni de middelbare scholen weer open.
Vanavond krijgen we hierover bericht. Wij willen jullie graag weer ‘in het echt’
ontmoeten en zien dus uit naar dit moment. Binnenkort krijg je vanuit jouw eigen
school uitgebreidere informatie over de wijze waarop we het onderwijs dan gaan
organiseren; welke vakken ga je op school volgen? Wat word je rooster? Enzovoort.
In deze brief wil ik jullie informeren over de veiligheidsrichtlijnen die door het
ministerie en de RIVM aan scholen worden gegeven en wat deze voor jou, u en ons
betekenen.
Algemene richtlijnen
• Een groot verschil met de basisscholen is dat je op de middelbare school steeds
anderhalve meter afstand moet houden; in het contact met je leraren, maar ook
met andere leerlingen.
• Op school gelden ook de andere RIVM-richtlijnen: schud geen handen, hoest/
nies in je elleboogholte, raak je gezicht zo min mogelijk aan, was regelmatig je
handen en blijf thuis als je denkt ziek te zijn (verkouden, koorts, hoesten,
benauwdheid).
• Kom als het even kan niet met de bus of trein maar met de fiets naar school. Is
dit niet mogelijk? Misschien kunnen je ouders je dan brengen.
• Het online-onderwijs gaat ook na 2 juni gewoon door. Slechts een deel van het
onderwijs gebeurt op school. Leerlingen die niet naar school komen, kunnen dus
ook onderwijs blijven volgen.
• Bij het maken van je lesrooster letten we op het volgende: wat willen we je ‘live’
laten volgen en wat kun je online blijven volgen? En hoe zorgen wij dat het
verplaatsen door het gebouw veilig gaat? Het kan dus gebeuren dat je lessen in
kleinere of soms een andere samenstelling volgt. Of vaker in hetzelfde lokaal.
• Ouders/verzorgers kunnen nog niet het schoolplein of schoolgebouw betreden.
Heeft u vragen, neem dan per mail of telefoon contact op.
In en rond het schoolgebouw
• Als je je fiets hebt gestald, ga je direct naar binnen richting je lokaal. Blijf niet
op het schoolplein wachten op anderen.
• In alle lokalen liggen papieren tissues, desinfecterende gel en
schoonmaaksprays. Je wast hier je handen mee en maakt aan het begin en het
einde van de les je tafel hiermee schoon. De docent legt je uit hoe dit precies
moet gebeuren.
• Op allerlei plekken in en rond het schoolgebouw (bijvoorbeeld de gangen en het
plein) staan surveillanten. Deze zien erop toe dat iedereen 1,5 meter afstand
bewaakt. Volg hun aanwijzingen altijd op, zodat zij hun werk goed kunnen doen.

•
•
•

Je kunt je kluis niet gebruiken. Stop dus alles wat je nodig hebt (ook je jas) in je
eigen tas. Ook de kantine is gesloten. Neem je eigen drinken/eten dus mee.
Heb je gymles, trek je gymkleren dan alvast aan als je ’s ochtends van huis
gaat. Er is op school of bij de sportvelden geen verkleedmogelijkheid of toilet.
Ook aan het einde van de dag mag je niet op het schoolplein blijven hangen,
maar ga je direct weer naar huis.

Ziek? Mocht je ziekteverschijnselen hebben (koorts, verkoudheid, hoesten,
benauwdheid), meld je dan ziek en blijf thuis. Word je in de loop van de dag ziek,
meld je dan ziek en ga naar huis.
Behoor jij tot een zogenoemde medische risicogroep of behoort iemand uit jouw
gezin hiertoe, beslis dan samen met je ouders/verzorgers of jij wel of niet naar
school zult gaan. Altijd geldt: meld het als je ziek bent en geef specifiek aan of het
om corona-achtige klachten gaat (hoesten, verkouden, koorts benauwdheid), zodat
wij dit weten.
Tenslotte: Samen zijn wij (leerlingen, ouders/verzorgers en school) er
verantwoordelijk voor dat iedereen gezond naar school gaat. We kunnen dit alleen
maar doen, door precies alle aanwijzingen te volgen. Als je dit niet doet, breng je
jezelf en anderen in gevaar. Houd hier alsjeblieft rekening mee.
Het kan ook zijn dat je ouders/verzorgers het, ondanks alle maatregelen, niet
verantwoord vinden om jou naar school te laten gaan. Daar hebben wij alle begrip
voor. Zij kunnen je absent melden en jij volgt het onderwijs online.
Wij hebben er veel zin in om de school open te doen en jullie weer te zien. Het zal
ook wennen zijn met al deze nieuwe regels. Ik hoop op jouw/uw begrip als iets
onverwacht anders loopt dan zou moeten.
Nu nog even wachten op het definitieve nieuws vanavond en dan hopelijk tot ziens.
Met vriendelijke groet,
namens de medewerkers van De Goudse Waarden,

Peter van Dijk
Voorzitter College van Bestuur

