Groningen, 13 augustus 2020

Beste leerlingen (en ouders/verzorgers),
Nog heel even en dan begint het schooljaar alweer. Praktische informatie heb je al vóór de vakantie
gehad. In Magister kun je zien in welke klas je zit en wie je mentor is. Verder krijg je op de eerste
schooldag natuurlijk allerlei informatie van je mentor, waaronder je rooster op papier (want dat is
iets anders dit jaar). Toch ook nog even een bericht van de directeur erbij.
In de bijlagen vind je informatie over de coronamaatregelen. Lees deze (met je ouders/verzorgers)
heel zorgvuldig door.
We zien ernaar uit om jullie te ontvangen! Of je nu voor het eerst naar Groningen komt of al lang de
weg kent. We zijn heel blij dat we jullie weer echt op school les kunnen geven. We gaan ons best
doen om er een goed jaar van te maken. Het allermooiste aan onze school vind ik dat we dat vanuit
ons geloof in Jezus Christus mogen doen. Ik wens jullie Gods zegen op je hele leven: op school, je
bijbaan, je sport, je familie. God is erbij en zorgt voor je.
Van harte welkom volgende week!
Met vriendelijke groet,
Gerrit de Graaf
Directeur havo/vwo
Vondelpad 1&3

Coronamaatregelen
Het schooljaar start wel iets anders dan normaal. Hieronder de belangrijkste informatie. Tijdens het
mentormoment zal hier nog verder op worden ingegaan
OV
Reis je met het OV naar het hoofdstation? Ga dan niet met de bus vanaf het CS, maar lopend naar
school. Dit op verzoek van het OV-bedrijf om de druk op deze buslijnen te verminderen. Als bijlage
vind je ook een verkeersoverzicht rond onze school. Kijk even wat de beste fiets- of wandelroute is.
Afstand/desinfectie
We starten dit jaar met alle leerlingen. Als leerlingen hoef je onderling geen 1,5 meter afstand te
houden, de medewerkers onderling wel. De leerlingen moeten ook 1,5 meter afstand houden tot
medewerkers en gasten. Dit geldt voor alle medewerkers, dus niet alleen voor je docent, maar ook
voor bijvoorbeeld de conciërge, het ondersteuningsteam en alle andere volwassenen. Ook hebben
we natuurlijk goede aandacht voor ventilatie. Ons gebouw heeft een mechanische ventilatie en die
kan worden gebruikt. Er wordt gekeken naar het optimaal inregelen van het ventilatiesysteem.
Deuren en ramen kunnen open blijven staan.
Je wast je handen meerdere keren per dag goed. Dit gebeurt in ieder geval bij binnenkomst in de
school, in het lokaal voor de pauze, na de pauze en na toiletbezoek. Desinfecterende handgel is in de
lokalen en aula aanwezig.
Klachten
Je blijft bij de volgende (luchtweg)klachten thuis:
 neusverkoudheid;
 hoesten;
 moeilijk ademen/benauwdheid;
 koorts boven 38°C;
 plotseling verlies van reuk of smaak.
Je blijft thuis als iemand in het huishouden koorts boven 38°C en/of benauwdheidsklachten heeft.
Een leerling mag weer naar school als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft.
Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt (koorts, neusverkoudheid, hoesten
en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat de leerling naar huis of wordt bij constatering naar huis
gestuurd. Ouders/verzorgers worden hierover geïnformeerd. In dit geval worden ook eventuele
broers of zussen hierover geïnformeerd en naar huis gestuurd. Dit alles conform richtlijn RIVM en
deze maatregelen gelden onverkort voor de medewerkers.
Praktisch
We hebben de lokalen anders ingericht, zodat de docent altijd voldoende ruimte om zich heen heeft.
In de lokalen zijn ook spatschermen voor het bureau van de docent. Daarnaast is het rooster zo
aangepast, dat er minder mensen tegelijk pauze hebben en personeel 1,5 meter afstand kan
bewaren.
Natuurlijk doen we dit alles uiteindelijk om jou in deze situatie zo goed mogelijk onderwijs te geven.

Klassen groep A
VP3 alle 2e klassen
VP3 klassen 3V
VP1 klassen 4H en 5H

Klassen groep B
VP3 alle 1e klassen
VP3 klassen 3AG en 3H
VP1 klassen 4V, 5V en 6V

Inrichting klaslokaal

