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Beste leerling, beste ouders/verzorgers,
Het kabinet heeft het voortgezet onderwijs afgelopen vrijdag 2 oktober het dringende advies
gegeven om buiten de les mondkapjes te dragen. Wij hebben besloten om dit dringende advies
over te nemen en informeren u over de maatregelen die wij met ingang van maandag 5 oktober,
in lijn met het landelijke beleid van de overheid, nemen.
Mondkapjes
De volgende adviezen/maatregelen gelden voor alle collega’s en leerlingen:
•

We dragen mondkapjes bij alle verplaatsingen in het gebouw behalve in de klaslokalen.

De eerder gemaakte afspraken met betrekking tot afstand en veiligheid bij de praktijk- en
practicumvakken blijven gewoon van kracht.
•

We zorgen zelf voor onze eigen mondkapjes. Voor een veilig en verantwoord gebruik van
mondkapjes verwijzen wij naar de volgende link:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/02/dringend-advies-tot-dragenvan-mondkapjes

•

De school stelt in uitzonderlijke gevallen mondkapjes beschikbaar voor leerlingen.

•

Ook voor bezoekers van onze scholen geldt het dringende advies om een mondkapje te
dragen.

•

We spreken elkaar eropaan als we vergeten een mondkapje te dragen bij verplaatsingen in
de school.

Het spreekt voor zich dat het dragen van mondkapjes een aanvulling is op de basisregels en geen
vervanging daarvan. Het blijft dus van belang om afstand te houden, handen te ontsmetten, in de
elleboog te hoesten en niezen en thuis te blijven bij klachten (zie ook de richtlijnen van het
RIVM).
Looproutes
De looproutes binnen de scholen worden zoveel mogelijk gescheiden. Wij doen dat door de routes
met pijlen aan te geven en vooral op trappen zoveel mogelijk met gescheiden routes voor stijgen
en dalen te werken.
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Ventilatie
In het voorjaar hebben we onze installaties laten beoordelen. De belangrijkste bevinding was dat
de lucht in onze gebouwen niet rondgepompt wordt. Voor de ventilatie van onze gebouwen geldt
dat we de richtlijnen van het RIVM volgen. Binnenkort worden onze ventilatiesystemen vanwege
vernieuwde richtlijnen en verandering van het seizoen opnieuw doorgelicht. Afhankelijk van de
uitslag van de metingen zullen we de maatregelen nemen die nodig zijn en alle betrokkenen
daarover informeren.
Wij hopen dat we met deze extra maatregelen de verspreiding van het virus zoveel mogelijk
voorkomen en dat we kunnen doorgaan met het geven van onderwijs op locatie.
De maatregelen gelden tot nader order, mochten er veranderingen zijn dan informeren wij jou/u
meteen. De veiligheid en gezondheid van onze leerlingen en collega’s staat immers voorop. Voor
de meest actuele informatie rondom corona verwijzen wij u naar onze website
(www.heerbeeck.nl of www.kempenhorst.nl).
Zijn er nog vragen? Stuur dan een mail naar: corona@heerbeeck.nl of corona@kempenhorst.nl
Met vriendelijke groet,

Rob van der Vorst
Directeur Onderwijs
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