
 

 

 

 

Aan de ouder(s), verzorger(s) van 

de leerlingen van sc Delfland 

 

Delft, 28 augustus 2020 

Betreft: start schooljaar 

 

Geachte ouder(s), verzorger(s), 

Als nieuwe directeur van onze prachtige school mag ik de leerlingen van harte uitnodigen voor de start van het 
nieuwe schooljaar. Later in het jaar zal ik mezelf aan u voorstellen. 

Ik hoop dat onze leerlingen en uiteraard ook u in goede gezondheid zijn en uitgerust weer aan het schooljaar 
gaan beginnen. Een bijzondere en spannende start zal het worden, gezien de ontwikkelingen rond het Corona-
virus.  

Het team van de sc Delfland staat in ieder geval weer in de startblokken om onderwijs en begeleiding aan uw 
kind te geven! 

In de bijlage ontvangt u nadere informatie over onze gedragsregels, want helaas neemt het aantal 
besmettingen in Nederland weer toe. Goede en duidelijke afspraken zijn daarom belangrijk.  

Volgens de regels van de overheid starten we met alle leerlingen op school. Onderling hoeven de leerlingen 
geen afstand meer te houden. De anderhalve meter afstand naar het personeel blijft wel gelden. Dit is een 
spannende regel die gehandhaafd moet worden.  

In het nieuws wordt er veel aandacht besteed aan ventilatie in de scholen. De ventilatie binnen onze school is 
gecontroleerd en voldoet aan alle eisen. Er wordt geen lucht ‘gerecirculeerd’, dat wil zeggen opnieuw gebruikt. 
Alle lucht wordt dus ververst.   

Aan het begin van de herfst worden mensen ook weer verkouden. Waar er voor de corona-maatregelen met 
lichte klachten gewoon gewerkt kon worden, gelden nu de RIVM-richtlijnen die duidelijk zijn: in dat geval thuis 
blijven en testen. Dit gaat onherroepelijk leiden tot het aanpassen van het lesrooster. Graag uw begrip 
hiervoor! 

Ik wil u vragen om de bijlage goed door te lezen. Op deze manier beperken we binnen onze mogelijkheden de 
risico’s.  

Wij kijken er naar uit om uw zoon of dochter dinsdag weer te mogen begroeten! Op de website is vermeld 
wanneer uw zoon of dochter op school wordt verwacht.  

namens het team van sc Delfland, 

 

dhr. I. Jonkman, directeur 

(bijlage: gedragsrichtlijnen corona-virus) 

  



 

 

 

 

Gedragsrichtlijnen bestrijding Corona-virus/COVID-19 

Hieronder volgen de gedragsregels opgesteld voor leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) op basis 
van de richtlijnen van het RIVM en de VO-raad. Als iedereen zich aan de regels houdt kunnen we het 
risico op verspreiding van het virus zoveel mogelijk beperken.  

Wij willen u vragen deze regels met uw kind te bespreken! 

-       Als een leerling onlangs op vakantie is geweest in een risicogebied moet deze leerling volgens 
voorschriften in quarantaine. Ouders informeren de school.  

-       Leerlingen met (ook milde) klachten blijven thuis, laten zich testen en volgen de voorschriften 
van het RIVM. Het gaat om de volgende (luchtweg)klachten: neusverkoudheid, hoesten, moeilijk 
ademen/benauwdheid, koorts boven 38 graden Celsius en of plotseling verlies van reuk of smaak. 
Ook als de test negatief is blijven zij thuis tot de klachten over zijn.  

-       Indien een leerling positief getest is op het coronavirus moet hij of zij tenminste 7 dagen 
thuisblijven na de start van de symptomen en eerst uitzieken. Een leerling mag pas weer naar school 
als hij of zij na die 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie ook 
https://Ici.rivm.nl/leefregels  

-       Als iemand in het huishouden van de leerling positief getest is met het coronavirus, moet die 
leerling 14 dagen thuisblijven (omdat de gezinsleden tot en met 14 dagen na het laatste contact met 
deze persoon nog ziek kunnen worden). De leerling kan weer naar school als iedereen in het 
huishouden 24 uur klachtenvrij is.  

-       We wassen onze handen meerdere keren per dag goed en ten minste 20 seconden. Dit gebeurt 
in ieder geval bij binnenkomst in het lokaal, voor de pauze, na de pauze en na toiletbezoek.  

-       Er is geen fysiek contact met docenten of volwassenen op school. Leerlingen houden anderhalve 
meter afstand tot volwassenen.    

-       We hoesten en niezen in onze elleboog.  

-       Wanneer een leerling met klachten op school gesignaleerd is, wordt deze leerling via de 
mentor/unitleider naar huis gestuurd. In dat geval nemen we contact op met de ouders.  

-       Indien een docent thuis moet blijven in verband met klachten en hij of zij wel in staat is om les te 
geven zal dit zo veel mogelijk op afstand (online) gebeuren. Leerlingen zijn dan verplicht die les te 
volgen op school via Teams op hun mobiel of op een schoolcomputer.  

-       Indien een leerling thuis blijft met klachten werkt hij of zij thuis volgens zijn of haar rooster door 
aan zijn schoolwerk.  Het schoolwerk is terug te vinden in Magister. 

  

https://ici.rivm.nl/leefregels


 

 

 

 

 

-       Ouder(s)/verzorger(s) kunnen ook worden uitgenodigd op school, bijvoorbeeld door een 
mentor. We stellen dan enkele vragen over de gezondheid van die ouders/verzorgers en ook dan 
nemen we de geldende veiligheids- en hygiënemaatregelen in acht. Indien u zelf contact wenst dan 
mailt u de betreffende medewerker. De mailadressen van alle medewerkers zijn terug te vinden in de 
schoolgids en op de website. 

De informatieavonden aan het begin van het schooljaar zullen (wellicht) in aangepaste vorm 
plaatsvinden. Hierover krijgt u binnenkort meer informatie. 

 

Wij realiseren ons dat het bovenstaande veel discipline vraagt, maar ik hoop dat we op deze manier 
veilig met het schooljaar kunnen beginnen. Wij houden u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. 

 

 


