
 

 

Rotterdam, 31-08-2020 

 

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

We zijn weer begonnen! We hopen natuurlijk dat u een goede vakantie heeft gehad en dat we de leerlingen 
weer gezond en kunnen verwelkomen op school. Ter herinnering nog een aantal dingen op een rijtje. 
 
Na de zomervakantie hanteren we de oorspronkelijke start- en eindtijden van de lessen.  

• Inloop   : 08:15 - 08:30 uur  

• Start lessen  : 08:30 uur  

• Einde schooldag  : 14:00 uur   
 

 
Bezoek in de school 
In verband met het coronavirus zullen we de komende periode nog steeds voorzichtig omgaan met externen in 

de school. Dat betekent dat afspraken met ouder(s), verzorger(s) en overige externe contacten zoveel mogelijk 

telefonisch of digitaal georganiseerd worden.  

Bij uitzondering kunnen ouder(s), verzorger(s) de school op uitnodiging bezoeken. Wij zijn nog in overleg over 
de informatieavond die gepland staat op 7 september. Wij geven zo snel mogelijk aan u door hoe deze avond 
vormgegeven gaat worden.  
 
Quarantaine 
Iedereen die op vakantie wilde naar het buitenland is geadviseerd om eerst het reisadvies voor dat land te 
controleren op Nederlandwereldwijd.nl. Het werd afgeraden om op vakantie te gaan naar ‘oranje landen’ en 
voor ‘rode landen’ geldt een negatief reisadvies. Ouders, docenten en onderwijspersoneel worden dringend 
geadviseerd tot 10 dagen na een vakantie in een oranje of rood land thuis te blijven en mogen niet op school 
of op het schoolplein komen. De quarantaine geldt ook voor kinderen van boven de 12 jaar. Voor kinderen tot 
en met 12 jaar geldt een uitzondering; zij mogen wel naar school en aan sportactiviteiten deelnemen. 
Quarantaine na een vakantie in oranje of rode landen is geen geldige reden voor verzuim van leerlingen. 
Scholen zullen in dat geval leerplicht moeten inschakelen. Scholen zijn in deze situatie niet verplicht om 
leerlingen een aangepast programma aan te bieden. Als ouders van leerlingen boven de 12 jaar naar oranje of 
rode landen op vakantie gaan, is het hun eigen verantwoordelijkheid om minstens 10 dagen voorafgaand aan 
het begin van de school terug te zijn.  
 
De regels voor thuisquarantaine kunt u hier vinden: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-
covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/in-thuisquarantaine-door-corona 
 
Gezondheidsklachten 
Leerlingen die gezondheidsklachten hebben als verkoudheid, keelpijn, koorts of hoesten, mogen niet naar 

school komen. Wanneer een leerling met klachten toch naar school komt, zal de leerling worden verzocht per 

direct weer naar huis te gaan. Als klachten van een leerling op school ontstaan, zal de leerling ook gevraagd 

worden om weer naar huis te gaan.  

Omdat wij ouder(s), verzorger(s) altijd telefonisch op de hoogte zullen stellen wanneer een leerling naar huis 

komt, verwachten wij dat zij te allen tijde bereikbaar zijn.  

We hopen hiermee zo veel mogelijk te voorkomen dat andere leerlingen en collega’s Corona gerelateerde 

klachten krijgen. Bij gezinsleden met de klachten koorts en/of benauwdheid blijft de leerling ook thuis. Pas als 

iedereen binnen het huishouden 24 uur klachten vrij is mag de leerling weer naar school. 

Ook voor teamleden geldt dat zij niet naar school mogen komen met klachten als verkoudheid, keelpijn, koorts 
of hoesten. We hopen natuurlijk dat dit we dit zoveel mogelijk kunnen voorkomen, zodat alle klassen bemand 
zijn en we geen leerlingen naar huis hoeven te sturen vanwege onvoldoende capaciteit. 
 



 

 

Ventilatie 

De afgelopen weken is er veel gesproken over de rol van ventilatie van gebouwen bij het verspreiden van het 

Coronavirus. Of die rol er is staat nog niet vast. Het is hoe dan ook belangrijk dat de luchtkwaliteit in 

schoolgebouwen goed is. Het RIVM heeft richtlijnen gegeven om te waarborgen dat er voldoende 

luchtverversing plaatsvindt in schoolgebouwen. Het schoolbestuur heeft al haar gebouwen gecontroleerd. In 

principe voldoen alle schoolgebouwen van het bestuur hieraan. Soms zijn er kleine tekortkomingen 

geconstateerd. Deze worden de komende dagen verholpen. We zullen lokalen zoveel mogelijk 

ventileren/spuien door ramen en deuren (tegen elkaar) open te zetten. Binnenkort krijgen we ook een aantal 

CO2-meters. Hiermee kunnen we steekproefsgewijs de luchtkwaliteit van de lokalen controleren.  

Verzuim en leerplicht 

• Vanaf het schooljaar 2020-2021 geldt dat ongeoorloofd verzuim op de reguliere manier moet worden 

gemeld, zowel voor leer- en kwalificatieplichtige jongeren.  

• Verzuimmeldingen worden gebaseerd op het al dan niet deelnemen aan het verplichte 

onderwijsprogramma. Indien het verplichte onderwijsprogramma (deels) bestaat uit online of 

afstandsonderwijs, moeten scholen het ongeoorloofd verzuim ook melden.  

• Vanaf het schooljaar 2020-2021 geldt dat er na een verzuimmelding door de school, volledig en 

regulier gehandhaafd kan worden door leerplicht. Iedereen heeft kunnen wennen aan het feit dat de 

school weer open is. De leerplichtambtenaar werkt volgens de methodische aanpak schoolverzuim. 

Dit betekent dat hij of zij een onderzoek instelt en aan de hand daarvan bepaalt welke route wordt 

ingezet. Dit geldt ook voor: 

- Leerlingen of jongeren met een kwetsbare gezondheid; 

- Leerlingen of jongeren met familieleden met een kwetsbare gezondheid;  

- Ouders of leerlingen met corona-angst; mits blijkt dat zij het door de school aangeboden 

onderwijsprogramma (waarbij al dan niet sprake is van afstandsonderwijs als 

maatwerkoplossing) niet volgen.  

Leerlingvervoer  
Het leerlingvervoer verloopt de eerste week van het schooljaar altijd hectisch. Er zijn vaak nieuwe taxiritten en 
chauffeurs waardoor iedereen bij het brengen en ophalen van de leerlingen vaak nog zoekende is. Wij willen u 
daarom vragen om er in de eerste week rekening mee te houden dat uw kind een half uur eerder of juist 
later dan u gewend bent thuis gebracht wordt. Bij vragen of zorgen over waar uw kind blijft, kunt u natuurlijk 
altijd telefonisch contact met ons opnemen. 
 

Wellicht overbodig om nogmaals te benoemen, maar uiteraard zullen we de volgende maatregelen het 

komende schooljaar nog steeds handhaven op school: 

• Regelmatig wassen van de handen; 

• Hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog; 

• Gebruik van papieren zakdoekjes om de neus te snuiten; 

• Niet schudden van handen. 
 
Mocht u nog vragen hebben, horen we dat natuurlijk graag.  
 
We hopen op uw begrip en medewerking omtrent alle genomen voorzorgsmaatregelen en gaan er vanuit dat 
we er samen met u voor kunnen zorgen dat we een goed en gezond schooljaar tegemoet gaan! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
VSO Het Passercollege, locatie Lage Land 

 


