Aan alle ouders/verzorgers

Datum : 21 augustus 2020
Betreft : start schooljaar ‘20-21 in relatie tot Covid-19
Ref.
: KRM/SvK/U20-127 (2.4.03)

Beste ouders/verzorgers,
Na een bijzonder schooljaar heeft u hopelijk met uw kind(eren) de afgelopen weken een fijne zomervakantie gehad. De komende week breekt echter het nieuwe schooljaar weer aan en het is tijd om vooruit
te kijken.
Zoals waarschijnlijk bij u bekend, starten we het nieuwe schooljaar met volledige klassen: alle leerlingen
komen weer (tegelijk) naar school. Er is echter nog wel sprake van een aantal richtlijnen inzake Covid-19
waar we u bij deze nader over willen informeren. Daarnaast is er nog een aantal specifieke thema’s waar
we verder op ingaan.
De 1,5-meter-maatregel
Voor leerlingen onderling is de 1,5 meter-maatregel niet meer van toepassing. De afstand tussen leerlingen
en docenten (en andere medewerkers) dient wel 1,5 meter te zijn. Onze medewerkers zijn hierover
uiteraard geïnformeerd. Wij vragen u deze maatregel met uw kind(eren) te bespreken en hen te vragen
hiermee rekening te houden. Daarnaast verwachten we uiteraard van alle leerlingen dat zij zich aan de
richtlijnen van het RIVM houden. Denk hierbij aan de richtlijnen over hygiëne en veiligheid, het testen op
Covid-19 en het thuisblijven bij klachten. Zie ook de website van het RIVM:
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19
Andere voorzorgsmaatregelen
We hebben ook een aantal extra voorzorgsmaatregelen genomen. Zo zijn er in elk lokaal spatschermen
geplaatst van waarachter de docent zijn/haar les kan geven, is er een extra koffieruimte waar de
medewerkers gedurende de pauzes hun koffie of thee kunnen halen en zijn er in de lokalen en overige
ruimten voldoende desinfectiespullen aanwezig, zoals papieren zakdoeken, water en zeep of
desinfecterende handgel. Daarnaast adviseren we de docenten om pas van lokaal te wisselen (als daar
sprake van is) nadat de leerlingen dat gedaan hebben, teneinde zoveel mogelijk de gewenste afstand tot de
leerlingen te kunnen waarborgen.
De ventilatie op de Pax Christi College-locaties
Inzake de ventilatie op school is er overleg geweest met onze installatie-adviseur, de firma Megens. Deze
bevestigt dat de ventilatie op de locaties van het Pax Christi College voldoet aan de eisen van het
Bouwbesluit. Dat betekent onder andere dat er sprake is van luchtverversing die van buiten komt en dat er
geen lucht ‘rondgepompt’ wordt. Desalniettemin blijft de maatregel, dat we zoveel mogelijk de ramen en
deuren van de lokalen en overige ruimtes openhouden, van kracht.

Hoe om te gaan met een mogelijke quarantaineperiode?
Bent u met uw kind(eren) tijdens de vakantie in een land geweest waar de kleurcode oranje of rood was, of
waar de code oranje is geworden gedurende uw verblijf aldaar, dan wordt/worden uw kind(eren) verzocht
na terugkomst 10 dagen in thuisquarantaine te gaan. Bent u in een geel gebied geweest, dan hoeft/hoeven
uw kind(eren) bij terugkeer in Nederland niet in thuisquarantaine.
Lees hier wat de regels zijn voor thuisquarantaine. Mocht dit betekenen dat uw kind(eren) (een deel van)
de eerste twee schoolweken niet aanwezig kan zijn op school, dan verzoeken wij u om dit zo spoedig
mogelijk te melden bij de afdelingsleider. Dan zal in overleg worden gekeken hoe uw kind(eren) de lessen
toch kan volgen.
De thuisquarantaine van 10 dagen is ook van toepassing als u en/of uw kind(eren) zich op de reisbestemming heeft laten testen en als uit de test blijkt dat er geen sprake van corona is. Of als u en/of uw
kind(eren) zich direct in Nederland heeft laten testen, bijvoorbeeld op Schiphol.
De klachten ontstaan immers tussen de 2 en 14 dagen na besmetting. De meeste mensen krijgen binnen
10 dagen klachten. Een test is altijd een momentopname. De test laat niet zien of de ziekte zich nog gaat
ontwikkelen. Het is belangrijk dat u tot die tijd thuisblijft en dat u en/of uw kind(eren) zich bij (milde)
klachten opnieuw laat/laten testen.
Risicogroepen
Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Wat de
risicogroepen zijn bij het coronavirus, is terug te vinden op de website van het RIVM. Als leerlingen thuis
moeten blijven i.v.m. Covid-19 of ter preventie, dan volgen zij, indien zij daartoe in staat zijn, (zoveel
mogelijk) digitaal les. Zo nodig overleggen ouder(s)/verzorger(s) hierover met de school.
Ouderavonden
In de komende weken zijn er voor diverse jaarlagen ouderavonden gepland. De school is bezig om de
randvoorwaarden voor deze bijeenkomsten zodanig te organiseren dat dit “corona-proof” kan gebeuren.
We sluiten niet uit dat dit betekent dat er dan slechts 1 ouder/verzorger per leerling uitgenodigd wordt.
Nadere informatie hierover ontvangt u nog.
Tot slot
De start van het nieuwe schooljaar is er één met aanpassingen. We weten geen van allen wat de komende
tijd nog op ons af komt. Wij streven ernaar het onderwijs zo goed mogelijk doorgang te laten vinden en u
als ouder/verzorger daarover zo goed mogelijk te informeren. Mocht u nog vragen en/of tips hebben,
schroom dan niet om hierover de mentor of afdelingsleider van uw kind(eren) te benaderen. Indien de
situatie inzake de Corona-maatregelen verandert, zullen we u natuurlijk zo spoedig mogelijk informeren.
Ik wens uw zoon of dochter ook het komende schooljaar alle succes toe!
Met vriendelijke groet,
Maartje Krüse - Van Helmond
Rector

