
 
 

 

Spijkenisse, 16 oktober 2020 

 

 

Betreft: Onderwijs na de herfstvakantie 

 

 

Beste leerlingen, beste ouders / verzorgers, 

 

De eerste weken van het schooljaar 2020/2021 zitten er al weer op en de herfstvakantie 

staat voor de deur. In de afgelopen weken heb je zoveel als mogelijk volgens rooster les 

gekregen. Wanneer je een aantal dagen thuis moest blijven vanwege de coronamaatregelen, 

is het je misschien gelukt om de lessen vanuit huis te volgen. Op de school is geprobeerd om 

te zorgen voor continuïteit in de lessen in een vertrouwde schoolomgeving.  

We hopen dat alle nieuwe leerlingen hun draai inmiddels hebben gevonden en zich thuis 

voelen op onze school! 

 

Ook na de herfstvakantie zal er ondanks alle maatregelen op onze school gestreefd worden 

naar het laten doorgaan van alle lessen volgens rooster. Het uitgangspunt blijft het 

onderwijs zoveel mogelijk op school aan te bieden, maar wanneer dit echt niet lukt, wegens 

quarantainemaatregelen bijvoorbeeld, kan het nodig zijn dat er overgeschakeld wordt naar 

een vorm van onderwijs op afstand. We informeren je hier dan tijdig over. 

 

Tot de herfstvakantie gold er op onze school een advies voor het dragen van mondkapjes op 

plekken en in situaties waar de anderhalve-meter- afspraak tussen leerlingen en docenten 

niet waargemaakt kan worden, bijvoorbeeld bij leswisselingen in de gangen. 

Dit mondkapjesadvies wordt vanaf maandag 26 oktober, een mondkapjesplicht. Deze 

verplichting geldt alleen bij verplaatsingen in de school. 

 

Met het invoeren van deze mondkapjesplicht lopen we vooruit op de landelijke verplichting 

tot het dragen van mondkapjes in openbare ruimten. Voor scholen is er al een mogelijkheid 

om over te gaan op een mondkapjesplicht, zie voor meer informatie: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-

leven/mondkapjes/onderwijs 

Wanneer je perse geen mondkapje wilt dragen in de school, kunnen je ouders dit kenbaar 

maken bij de schoolleiding.  

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/mondkapjes/onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/mondkapjes/onderwijs


We vragen jullie om zelf een mondkapje mee te nemen naar school, maar we zullen er ook 

voor zorgen dat er op de school een voorraad mondkapjes beschikbaar is. In de eerste 

mentorles na de herfstvakantie zal aandacht worden besteed aan goed gebruik van 

mondkapjes. 

 

We hopen je met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd en wensen je een hele fijne 

herfstvakantie toe. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
 

S.P. van Hofwegen 

Directeur 

Penta Hoogvliet 

 

 

 

 

 


