Middelburg, 19 augustus 2020
Beste leerlingen en ouders en/of verzorgers,
Maandag aanstaande gaan bij ons in het zuiden van het land de scholen weer van start. Met
name voor het voortgezet onderwijs is dat dit jaar een extra spannend moment. De situatie
rond het coronavirus houdt ons allemaal vanaf maart heel erg bezig. Na de lockdown volgde
een steeds verdere versoepeling en tegen de zomer leek de situatie onder controle. Helaas is
gedurende de zomerperiode het aantal besmettingen weer toegenomen en maken veel
mensen zich zorgen voor het naderende herfst- en winterseizoen. We zullen er samen alles
aan moeten doen om een opleving van het virus te voorkomen.
Voor het voortgezet onderwijs geldt sinds 1 juli ook dat alle leerlingen onderling geen
anderhalve meter afstand hoeven te houden. Leerlingen en leraren in het voortgezet
onderwijs en volwassenen onderling houden nog wel anderhalve meter afstand. In de
lokalen is gemarkeerd welke ruimte voor de leerlingen is bestemd en wat de ruimte is voor
de docent. De leerlingen wordt verzocht de ruimte voor de medewerkers te respecteren.
Docenten zullen bij leswisselingen ook niet tegelijk met de leerlingen het lokaal verlaten om
veilig door het gebouw te kunnen lopen. Als de leerlingen van les wisselen is het namelijk
niet mogelijk de anderhalve meter voor de docenten te garanderen. We vragen ook, zolang
het weer dit toelaat, zoveel mogelijk de buitenruimtes benutten.
Het blijft daarnaast van groot belang dat iedereen zich houdt aan de basisregels op het
gebied van hygiëne en dat men ook bij milde klachten thuisblijft. We verzoeken alle
leerlingen, ook bij milde klachten, thuis te blijven. Neem geen risico door het nog een dagje
aan te kijken. Dat is een menselijke reactie, maar in deze coronatijd is dat niet goed. Ook
adviseren we nadrukkelijk meteen te laten testen. Dit is van belang voor de veiligheid van
alle betrokkenen. Iedere dag die je wacht met testen maakt het risico van besmetting groter.
Voor leerlingen en collega’s die terug van vakantie zijn gekomen uit een risicogebied (oranje
of rood) geldt dat zij tien dagen in thuisquarantaine moeten blijven. We doen een dringend
beroep op alle betrokkenen zich hieraan te houden. Geef dit wel even door aan school. De
quarantaineperiode wordt niet als verzuim aangemeld.
De afgelopen weken is er veel gesproken over de rol van ventilatie van gebouwen bij het
verspreiden van corona. Goede ventilatie en een gezond binnenklimaat zijn uiteraard
belangrijk. Uit adviezen van het RIVM blijkt echter dat er op dit moment geen reden is om
wat betreft de ventilatie in gebouwen af te wijken van eisen waar scholen aan moeten
voldoen (bouwbesluit, arbobesluit, etc.).
CSW heeft inmiddels opdracht gegeven de gebouwen door externe deskundigen te laten
toetsen aan de juiste bouw- en arbobesluiten. We zullen dit, zoals door het ministerie is
afgesproken, voor 1 oktober hebben laten doen en dit ook rapporteren aan alle betrokkenen
en het ministerie. Als een van de CSW- gebouwen niet aan de eisen voldoet, zullen we
contact opgenomen met de lokale GGD. In overleg met de GGD wordt dan besproken wat de
maatregelen zijn die onze school moet nemen.

Controle over het virus krijgen we alleen als iedereen zich aan de inmiddels bekende
basisregels houdt. Op alle scholen blijven de hygiëneregels van kracht, zoals regelmatig
handen wassen en hoesten en niezen in de elleboog.
Garantie voor een goede gezondheid kunnen we niet geven. Daarom nodigen we iedereen
met vragen of zorgen nadrukkelijk uit dit te melden, dan kunnen we daarover met elkaar in
gesprek.
We zijn blij dat we het schooljaar 2020-2021 weer gewoon met alle leerlingen kunnen
starten. Natuurlijk zijn er zorgen voor de kwetsbaren onder ons, maar als iedereen zich
verantwoordelijk gedraagt, kunnen we er alle vertrouwen in hebben dat het een goed
schooljaar zal worden. Ik wens iedereen een mooi schooljaar toe.
Namens de directie,
F.C. van der Knaap

