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Beste ouders/verzorgers, beste leerlingen,
De ontwikkelingen volgen zich weer in snel tempo op. Het nieuws staat bol van de vraag of
mondkapjes op VO scholen verplicht moeten worden.
Mondkapjes op school
Vanaf dinsdag geldt voor iedereen het dringende advies om niet-medische mondkapjes te
gebruiken in alle publieke binnenruimtes. De VO scholen werden hierbij niet expliciet
genoemd. De VO-raad staat echter op het standpunt dat er voor VO-scholen een landelijke
richtlijn moet komen om mondkapjes te dragen tijdens verplaatsingen en in de pauzes.
Minister Slob heeft dit overgenomen.
In het voortgezet (speciaal)onderwijs geldt vanaf maandag 5 oktober een dringend advies
om buiten de les mondkapjes te dragen. Dit geldt in alle situaties waar de 1,5 meter tussen
leerling en docent niet te waarborgen is, zoals op gangen en in aula’s. In klassikale
lessituaties waarin leerlingen zitten kan het mondkapje af.
Het dringende advies geldt ook bij beroepsgerichte vakken in het vmbo waarbij geen 1,5
meter afstand kan worden gehouden, zolang dit de veiligheid van de lessen niet in gevaar
brengt (bijvoorbeeld bij lassen).
Bij de afweging omtrent het al dan niet meegaan in het dringend advies van een
mondkapjesplicht in de pauzes en leswisselingen, staat de wens de leerlingen op school
onderwijs te kunnen blijven geven centraal. Wij willen een tweede schoolsluiting voorkomen.
Tevens willen wij onze personeelsleden, die in tegenstelling tot de leerlingen een hoger risico
lopen, zo’n optimaal mogelijke bescherming bieden. Een mondkapje zien we dan ook als een
visuele prikkel die je erop wijst dat afstand belangrijk is. Ik vraag u dan ook samen met ons
het dringend advies op te volgen.
Hoe gebruik ik een mondkapje

Bevindingen LCVS
Op 1 oktober heeft het LCVS (Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen)
gerapporteerd over de landelijke terugkoppeling rondom de staat van de ventilatie op de VO
scholen. De relatie tussen ventilatie en de verspreiding van COVID-19 is onduidelijk, zo blijkt
uit het rapport van het (LCVS). In algemene zin kan ventileren en luchten helpen om
luchtweginfecties te beperken. Het is echter onbekend in welke mate ventilatie helpt om de
verspreiding van COVID-19 daadwerkelijk tegen te gaan. Het RIVM adviseert in ieder geval

de bestaande regelgeving en richtlijnen op het gebied van ventilatie en luchten te volgen. Dat
geldt ook voor scholen. Voor de korte termijn adviseert de commissie de scholen de
bestaande regels voor ventilatie te volgen. Op de lange termijn is het, aldus de commissie,
belangrijk dat een gezond binnenklimaat in de scholen hoger op de politieke agenda komt.
Het kabinet stelt nu 360 miljoen euro beschikbaar om schoolbesturen waar nodig te helpen
met aanpassingen aan het ventilatiesysteem. Om de staat van de ventilatie op scholen beter
in beeld te krijgen, is meer specifiek vervolgonderzoek nodig, aldus de VO-raad. Uit het
onderzoek dat op onze scholen is uitgevoerd blijkt dat de luchtkwaliteit als “redelijk” wordt
bestempeld. Dat betekent dat wij vervolgonderzoek, waarbij we gebruik maken van CO2
meters, laten doen en bekijken of op basis van de uitslag van dit onderzoek technische of
organisatorische aanpassingen moeten worden uitgevoerd. De drieslag preventie, gedrag en
gebouw gezamenlijk is bepalend voor het succes waarmee wij als samenleving en school
Corona buiten de deur houden. Zodra het vervolgonderzoek is afgerond bespreken we dat
weer in de update.
Uitval als gevolg van corona gerelateerde klachten
Het aantal leerlingen dat thuis blijft met corona gerelateerde klachten schommelt tussen de 5
en 15%. De leerlingen die thuis blijven en zich niet ernstig ziek voelen kunnen de lessen
online volgen. De docent deelt het digibord en checkt als de andere leerlingen aan het werk
zijn de eventuele vragen in de chat.
Ook docenten vallen met dezelfde klachten uit en kunnen veelal de dag zelf of de volgende
dag getest worden. Gelukkig is nog geen enkele medewerker positief getest. Mocht een
medewerker of leerling positief testen dan stellen wij, na overleg met de GGD, de direct
betrokkenen op de hoogte en handelen conform de richtlijnen van de RIVM/GGD.
Indien een docent met milde klachten thuisblijft in afwachting van een test zal hij de lessen
vanuit huis verzorgen. De leerlingen krijgen een invaller die bij de klas gaat zitten om alles in
goede banen te leiden. Aan deze mogelijkheid zitten grenzen en is ook afhankelijk van het
aantal docenten dat met klachten thuis moet blijven. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Prettig weekend,

Ank Brent
Rector CCG

