
 
 
 
Hoogvliet, 4 maart 2021 
 
 
Beste ouders,  
 
Sinds gisteren zijn ook in de onderbouw de lessen deels fysiek hervat. We zijn erg blij dat 
we iedereen weer in ons gebouw kunnen begroeten. Helaas nog wel onder de nodige 
restricties.  
Sinds januari jl. mogen fysieke lessen alleen gegeven worden op anderhalve meter. In de 
praktijk betekent dit dat de meeste klassen gesplitst zijn.  
Om bewegingen in het gebouw zo veel mogelijk te beperken werken de leerlingen zo veel 
mogelijk in hetzelfde lokaal en lopen de docenten heen en weer van les naar les. We 
vragen de leerlingen om na hun lessen de school zo snel mogelijk te verlaten en niet in 
en om het pand te blijven hangen.  
 
In de onderbouw 
We hebben ervoor gekozen om vooral de kernvakken fysiek aan te bieden. Naast de 
lessen wordt er ook online les gegeven en begeleiding aan kleine groepjes voor leerlingen 
die dat nodig hebben.  
We kijken week voor week of er uitbreiding van het aantal fysieke lessen mogelijk is. 
Ook hebben we een aanvraag voor een buitensportlocatie gedaan, zodat we binnenkort 
als het weer het toelaat ook weer sport kunnen aanbieden.  
 
In de bovenbouw (klas 3BK en 4BKM) 
Het rooster ziet er vrijwel hetzelfde uit als voor de voorjaarsvakantie: klas 4 is op 
anderhalve meter bijna volledig op school. Klas 3BK volgt de praktijkvakken op locatie en 
de theorievakken online. Zodra de situatie het toelaat, plannen we ook de theorievakken 
(deels) fysiek in.  
 
Klas 3Mavo 
Het praktijkvak werd al op school aangeboden. Sinds gisteren worden ook de 
examenvakken deels fysiek en op anderhalve meter aangeboden. Een deel van de lessen 
blijft online.  
 
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. Als er meerdere besmettingen in een klas 
worden geconstateerd, kan er in overleg met de GGD besloten worden om de klas in 
quarantaine te zetten. De lessen zullen tijdens deze periode alleen nog online 
aangeboden worden. 
 
We merken dat er in het algemeen goed gehoor wordt gegeven aan bovenstaande 
oproep “met klachten, blijf je thuis”. Als een leerling met een negatieve uitslag weer 
terugkeert op school, verzoeken wij u vriendelijk de testuitslag (of een door uzelf 
getekende verklaring) mee te geven aan uw zoon of dochter. Dit om te voorkomen dat 
uw zoon/ dochter onterecht naar huis wordt gestuurd.  
 
Anderhalve meter 
We vragen leerlingen zoveel als mogelijk anderhalve meter afstand van elkaar te houden. 
Het advies van het RIVM is dat twee leerling tijdens praktijkles één vast duo mogen 
vormen.  
 
Mondkapjes 
Er geldt al enige maanden een mondkapjesplicht in ons gebouw. De regel is dat bij 
verplaatsingen in het gebouw je een mondkapje draagt. Ook kan tijdens 
praktijkonderdelen van een les van een beroepsgericht vak het dragen van een 
mondkapje verplicht zijn.  
 
 
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u zich richten tot de afdelingsleider van uw zoon of 
dochter.  
Voor de onderbouw BK is dit mevrouw C. Blok (c.blok@penta.nl); 
voor de bovenbouw BK is dit mevrouw D. van Dijk (d.vandijk@penta.nl);  
voor de Mavo en HavoTOP is dit meneer W.A.R. van der Stel (w.vanderstel@penta.nl). 
 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Ik wens u en uw naasten veel 
gezondheid toe. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
S.P. van Hofwegen 
Directeur 
Penta Hoogvliet 
 


