Betreft: update corona maatregelen

Zwolle, 28 augustus 2020
Beste ouder/verzorger en leerling,
Afgelopen week stond in het teken van kennismaking en de start van de reguliere lessen. We kijken
terug op goede dagen met geslaagde activiteiten en enthousiaste leerlingen. Het doet ons goed dat
we weer onderwijs mogen verzorgen in elkaars nabijheid.
Wel moeten we er samen alles aan doen om besmetting met het coronavirus te voorkomen.
Hierbij houdt school zich uiteraard aan de richtlijnen van het RIVM.
Dit is van invloed op de dagelijkse gang van zaken binnen de school en soms ook op de lessen.
Algemene en school specifieke maatregelen
•
•

•
•
•

Een leerling hoeft geen 1,5 meter afstand te houden van andere leerlingen.
Een leerling houdt minimaal 1,5 meter afstand tot de docent en andere medewerkers.
Sommige docenten dragen een hesje en/of mondkapje, zodat de leerling de docenten en
andere medewerkers goed kan herkennen.
Docenten en andere medewerkers houden 1,5 meter afstand tot leerlingen en elkaar.
Bij binnenkomst desinfecteren leerlingen hun handen.
Gedurende de dag worden handen regelmatig gewassen. Bij het gebruik van materialen en
apparatuur van school (bv. bij muziek en scheikunde) ontsmet de leerling voor en na gebruik
de handen.

•

De docent kan de leerling vragen de eigen tafel schoon te maken bij binnenkomst en bij het
verlaten van het lokaal.

•

In lokalen zijn tijdens de lessituatie ramen en deuren open om de natuurlijke ventilatie te
bevorderen.
Na de laatste les gaat de leerling direct naar huis ter voorkoming van groepsvorming.
De gymlessen worden buiten gegeven. Binnen wordt er voorlopig niet gesport.
Om meer rust te creëren binnen het schoolgebouw, zal de pauze vanaf maandag 31 augustus
gesplitst worden in een onder- en bovenbouwpauze. De lestijden zijn zichtbaar in het
lesrooster van de leerlingen (Magister). Ook staan ze onderaan deze brief alvast vermeld.

•
•
•

•

Tijdens de pauzes wordt er geen gebruik meer gemaakt van de lespleinen. Dankzij de
gesplitste pauzemomenten is er voldoende ruimte in de aula.

Vervoer
•

Leerlingen komen zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar school. Als ouder/verzorger
mag u uw kind ook (laten) brengen en halen.

•

Als bovenstaande niet mogelijk is, kan gebruik gemaakt worden van het openbaar vervoer.

Gezond naar school
•

Heeft een leerling verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, een loopneus, niezen,
keelpijn, lichte hoest, plotseling verlies van reuk of smaak, verhoging of koorts? Dan blijft de
leerling thuis en ziekt uit. Ouders/verzorgers kunnen hun kind ziekmelden via het mailadres
absentie@meandercollege.nl (graag voor aanvang van het 1e lesuur).

•
•

Bij 24 uur klachtenvrij mag de leerling weer naar school.
Kinderen (en ouders/verzorgers) blijven ook thuis wanneer iemand anders in huis verkouden
is en koorts heeft. Is iedereen 24 uur klachtenvrij? Dan mag de leerling weer naar school.

•

Met milde klachten die mogelijk duiden op het coronavirus, kan men zich gratis laten testen.
Bel gratis 0800-1202 om een afspraak te maken voor een test bij de GGD. Is deze test
negatief, dan mag de leerling weer naar school. Is deze positief, dan graag zo snel mogelijk
de mentor informeren.

•

Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt (koorts, neusverkoudheid,
hoesten en/of moeilijk ademen/benauwdheid, verlies van reuk/smaak) dan gaat de leerling
naar huis. School informeert ouder(s)/verzorger(s) hierover.

•

Behoort één van de gezinsleden tot een risicogroep? Dan kan de leerling vrijgesteld worden
van onderwijs op locatie. Deze beslissing wordt in overleg met de school genomen.

•

Vragen? Zijn er vragen over het weer naar school gaan? Neem dan even contact op met de
mentor. En/of kijk voor meer informatie over wat het coronavirus betekent voor onze
scholen op www.landstedegroep.nl/coronavirus.

Lesuitval
De regels ‘Gezond naar school’ gelden ook voor docenten en ondersteunend personeel. Ook zij
blijven thuis en laten zich testen wanneer er klachten zijn die kunnen duiden op een besmetting met
het coronavirus. Dit zal leiden tot uitval van lessen. Als school nemen we maatregelen om deze
lessen op te vangen, maar dat zal helaas niet in alle gevallen lukken. We vragen uw/jouw begrip
hiervoor.
Thuisblijvende docenten zorgen dat er voor de leerlingen opdrachten klaarstaan, waaraan zij
zelfstandig kunnen werken. Er zullen vooralsnog geen lessen via Teams worden georganiseerd.
We doen er op het Meander College alles aan om het onderwijs zo normaal mogelijk doorgang
te laten vinden. Ouders/verzorgers: Mocht u op- en of aanmerkingen hebben of vragen naar
aanleiding van deze brief, neem dan gerust contact met ons op via het mailadres
administratie@meandercollege.nl Hierbij graag naam en klas van betreffende leerling
vermelden.

Met vriendelijke groet,
Rebecca Baars
Ronald Doornekamp
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directeur a.i.
teamleider vwo
teamleider havo
teamleider mavo

Lestijden schooljaar 2020-2021
klas 1, klas 2, H3 en A3
1e
2e

08:15 - 09.05 uur
09.05 - 09.55 uur
1e pauze 09.55 - 10.15 uur

3e
4e

10.15 - 11.05 uur
11.05 - 11.55 uur
2e pauze 11.55 - 12.20 uur

5e
6e

(25 minuten)

12.20 - 13.10 uur
13.10 - 14.00 uur
3e pauze 14:00 - 14:10 uur

7e
8e
9e

(20 minuten)

(10 minuten)

14.10 - 15.00 uur
15.00 - 15.50 uur
15:50 - 16:40 uur

De grijs gearceerde lestijden zijn lestijden die voor onder- en bovenbouw gelijk zijn.

________________________________________________________________
M3, MH3, klas 4, klas 5 en klas 6
1e
2e
3e

08:15 - 09.05 uur
09.05 - 09.55 uur
09.55 - 10.45 uur
1e pauze 10.45 - 11.05 uur

4e
5e

11.05 - 11.55 uur
11.55 - 12.45 uur
2e pauze 12.45 - 13.10 uur

6e
7e

(25 minuten)

13.10 - 14.00 uur
14.00 - 14.50 uur
3e pauze 14:50 - 15:00 uur

8e

15.00 - 15.50 uur

e

15:50 - 16:40 uur

9

(20 minuten)

(10 minuten)

De grijs gearceerde lestijden zijn lestijden die voor boven- en onderbouw gelijk zijn.

