
Welkom (terug)! 
 

Dinsdag 1 september a.s. beginnen de scholen in onze regio weer. We hopen dat u van een 

mooie zomervakantie heeft kunnen genieten. Dit jaar door Corona waarschijnlijk anders dan 

anders. En ook het nieuwe schooljaar zal onder invloed van het Coronavirus er anders uitzien 

dan gebruikelijk. In deze nieuwsbrief leest u meer over de verschillende maatregelen die we 

hebben getroffen om met elkaar veilig aan de slag te kunnen gaan. 

  

De ouders of verzorgers van onze nieuwe brugklasleerlingen en de leerlingen die in de hogere 

leerjaren zijn ingestroomd, wil ik van harte welkom heten. Ik vertrouw erop dat uw zoon of dochter 

een goede en plezierige tijd op Hoogvliet tegemoet gaat. 

 

Wij hebben er als team van Hoogvliet heel veel zin in om er met onze leerlingen weer een mooi, 

leerzaam en fijn schooljaar van te maken. 

 

1,5 meter afstand 
 

Leerlingen uit het voortgezet onderwijs hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Dit 

betekent dat alle leerlingen uit een klas weer gewoon bij elkaar de lessen kunnen volgen. Het is 

wel belangrijk dat leerlingen en personeelsleden en personeelsleden onderling 1,5 meter afstand 

van elkaar bewaren.  

Bij de ingang en op verschillende plaatsen in het gebouw staat desinfecterend middel. We vragen 

de leerlingen hier regelmatig gebruik van te maken.  

De eerste twee weken zal de catering nog gesloten zijn. Zodra de catering 1,5 meter-proef is 

ingericht, zal deze weer opengaan. 

 

Ons schoolgebouw is ruim opgezet. In de aula geldt geen vaste looproute, op de etages wel. 

Deze looproutes staan met lijnen en pijlen aangegeven op de vloer. 

 

Wij stimuleren de leerlingen om bij droog weer zoveel mogelijk buiten te pauzeren. Leerlingen uit 

de onderbouw mogen in de pauzen op het Campusterrein aan de Lengweg pauze houden. Het is 

voor de leerlingen van de onderbouw niet toegestaan onder schooltijd het Campusterrein te 

verlaten. Leerlingen van de bovenbouw mogen ook aan de voorkant van het gebouw op het 

Campusterrein pauze houden.  

 

We vragen leerlingen na schooltijd niet te blijven hangen in en om de school.  

 

Bezoek willen we tot een minimum beperken. Wilt een gesprek met iemand van de school, maar 

dan eerst telefonisch of per mail een afspraak met de betreffende persoon, zodat wij het bezoek 

zoveel mogelijk kunnen spreiden. Uiteraard geldt voor alle bezoekers dat zij zich aan de 

Coronamaatregelen houden. 

 

Ventilatie schoolgebouw 
Vanuit ons bestuur (CVO) heeft er per schoolgebouw een inventarisatie plaatsgevonden ten 

aanzien van de wijze waarop het gebouw geventileerd wordt. Op basis van deze inventarisatie 

hebben wij instructies ontvangen voor de ventilatie in ons gebouw en in overleg met de 

installateur zijn de noodzakelijke instellingen aangepast. 

 

Zo zal de mechanische ventilatie 24 uur per dag en 7 dagen per week maximaal worden ingezet. 

Daarnaast vindt ventilatie plaats met natuurlijke aanvoer van buitenlucht en afvoer van 'vervuilde' 

lucht door middel van gevelroosters en ramen en deuren. Ramen en deuren zullen zoveel 



mogelijk open worden gezet. Op deze manier komt er voldoende frisse lucht binnen. Het is wel 

verstandig om bij de kledingkeuze rekening te houden met lagere temperaturen dan anders! 

 

Regels t.a.v. leerlingen of medewerkers die 

klachten hebben 
 

Klachten passend bij COVID-19: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, 

verhoging, koorts vanaf 38 graden Celsius en/of plotseling verlies van reuk of smaak. 

 

Leerlingen en medewerkers moeten thuisblijven bij klachten die kunnen passen bij corona of als 

een huisgenoot van hen koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft. 

 

Als wij op school constateren dat een leerling mogelijk een van bovenstaande klachten heeft en 

toch op school is, dan sturen wij hem/ haar direct naar huis.  

 

Mensen met klachten kunnen zich laten testen bij de GGD. 

Indien er een negatieve testuitslag is, mag de medewerker/ leerling weer naar school, of wanneer 

de klachten volledig verdwenen zijn. Als een leerling of medewerker dringend verzocht is in 

quarantaine te gaan, moet de medewerker ook zonder klachten thuisblijven. 

 

Wij monitoren de ziekmeldingen en overleggen met de GGD als daar aanleiding voor is. Ook 

vragen wij de GGD regelmatig om advies.  

 

 

Mondkapjes 
 

Op basis van de door de overheid opgestelde richtlijnen, is het niet verplicht om in ons 

schoolgebouw een mondkapje te dragen. Leerlingen of personeelsleden die van een mondkapje 

gebruik willen maken, kunnen dit vanzelfsprekend doen. Tijdens praktijkuren van de 

beroepsgerichte vakken kan tijdens werkpleksimulatie het gebruik van een mondkapje wel 

verplicht worden.  

 

Een veilige omgeving voor zowel leerlingen als onze personeelsleden kan alleen worden 

gecreëerd als alle betrokkenen in onze school rekening met elkaar houden en de regels in en om 

het gebouw worden nageleefd. De nu geldende richtlijnen kunnen volgende week weer anders 

zijn en vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.  

 

Mocht u hierover vragen hebben, neem dan contact op met de mentor van uw zoon of dochter. 

 

Ik wens u een fijn schooljaar toe. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

S.P. van Hofwegen 


