
        
                             
Raamsdonksveer, 2 oktober 2020  
 
 
Betreft: COVID-19 
 
 
 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
Het aantal Corona besmettingen in onze regio neemt toe en de overheid heeft een aantal maatregelen 
verscherpt en nieuwe maatregelen toegevoegd. Op het Dongemond college hebben we onze 
bestaande maatregelen geëvalueerd en wij zijn tot de conclusie gekomen dat deze goed zijn, maar 
dat ook wij enkele aanvullende maatregelen nemen. 
In onze vorige nieuwsbrief hebben we vooral nieuwe informatie verstrekt over naar school gaan en 
over wat te doen bij een besmetting. In deze extra nieuwsbrief volgt aanvullende informatie over de 
nieuwe maatregelen. We gaan kort in op vier thema’s: 
 

1. Het gebruik van mondkapjes wordt verplicht 
2. Ventileren 
3. Het werken met ZOOM 
4. Gebruik van webcams in de klas 

1. Mondkapjes verplicht vanaf maandag 5 oktober 
De afgelopen weken is veel nagedacht over het dragen van mondkapjes in publieke ruimtes en heeft 
de overheid een dringend advies afgegeven om mondkapjes te dragen. Wij gaan een stap verder en 
hebben besloten dat zowel leerlingen als medewerkers op het schoolterrein mondkapjes moeten 
dragen: 

• als zij zich voortbewegen (bij iedere leswisseling) in gangen, aula, overblijfruimtes, 
mediatheek; 

• bij (praktijk)vakken waar de afstand van 1,5 meter tussen leerling en medewerker niet altijd 
mogelijk is. 

 
We rekenen daarbij op de verantwoordelijkheid van onze medewerkers, leerlingen en hun ouders.   
Leerlingen die geen mondkapje dragen krijgen in eerste instantie een waarschuwing maar bij 
herhaling volgen andere maatregelen. Wij begrijpen dat dit niet voor iedereen prettig is, maar we doen 
dit om de veiligheid van onze leerlingen en medewerkers zo optimaal mogelijk te houden.  

2. Ventilatie 
Recente berichtgeving over ventilatie en het coronavirus hebben ertoe geleid dat er veel discussie is 
ontstaan. Dit begrijpen we.  
Overdracht van het virus vindt vooral plaats via bijvoorbeeld hoesten en niezen, waarbij grote druppels 
worden verspreid, aldus het RIVM. Het is op dit moment onduidelijk of kleine druppels, de 
zogenaamde aerosolen, een relevante rol spelen bij de overdracht van het virus. In algemene zin kan 
ventileren en luchten helpen om luchtweginfecties te beperken. Het is echter onbekend in welke mate 
ventilatie helpt om de verspreiding van COVID-19 daadwerkelijk tegen te gaan. Het RIVM adviseert in 
ieder geval de bestaande regelgeving en richtlijnen op het gebied van ventilatie en luchten te volgen. 
Dat geldt ook voor scholen. Bovendien leren leerlingen het beste in een prettige omgeving met 
gezonde lucht. 
Los van COVID-19, blijft het belangrijk dat de ventilatie in schoolgebouwen aan reguliere 
gezondheidseisen voldoet om er goed  in te kunnen leren en werken. Minister Slob (Onderwijs) heeft 
daarom de opdracht gegeven om te onderzoeken of de (voorzieningen voor) luchtverversing in 
scholen voldoen aan de reguliere geldende gezondheidsrichtlijnen. Hij heeft hiertoe het Landelijk 
Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) opgericht. Indien scholen niet aan deze eisen voldoen 
is het belangrijk dat scholen een plan van aanpak opstellen. 
 



In onze oudernieuwsbrief nummer 13 (augustus) hebben wij u reeds op de hoogte gebracht van de 
stand van zaken rondom ventilatie.   
 
Op dit moment wordt de temperatuur lager en dit betekent dat we de ramen tijdens de lessen niet 
steeds open kunnen houden want dan wordt het te koud in de klaslokalen. De verwarming gaat 
natuurlijk ook aan zoals altijd. Tijdens de lessen kunnen de ramen dicht en de deur van het leslokaal 
blijft open. Na 45 minuten is er, zoals nu, een kwartier pauze en dan gaan de ramen open. De lucht in 
het lokaal wordt dan gedurende 15 minuten ververst en met de start van de volgende les gaan de 
ramen weer dicht. De temperatuur zal natuurlijk niet altijd even behaaglijk zijn, omdat we ook warmte 
verliezen in het kwartier pauze.  
In die ruimtes waar het binnenklimaat wel voldoet aan de geldende eisen is deze maatregel niet nodig, 
maar het blijft gezond om ook in deze lesruimtes tijdig te luchten. 
 
Natuurlijk zijn we ook actief met een definitieve oplossing, maar zoals eerder aangegeven zal dit pas 
kunnen tegen de zomerperiode.  

3. ZOOM lessen 
Ook op het Dongemond college zien we het aantal leerlingen en medewerkers dat verkouden/ziek is 
of thuis in afwachting is van een coronatest of de uitslag daarvan, toenemen. Wij vinden het belangrijk 
dat deze leerlingen dan de kans hebben om de lessen thuis via Zoom te volgen. 
We gebruiken ZOOM bij afstandsleren en wij zetten ZOOM in als: 

• een docent niet aanwezig kan zijn, omdat hij/zij afwezig is of in quarantaine zit (maar wel les 
kan geven) of 

• een leerling niet aanwezig kan zijn omdat hij ziek is (maar wel les wil volgen). 
 

Als een docent niet aanwezig kan zijn (ziekte of quarantaine), maar wel les kan geven dan geeft hij/zij 
vanuit huis de les via ZOOM. De leerlingen volgen in de klas waar zij normaal les hebben deze les en 
wij zorgen dat er in die klas een surveillant/begeleider aanwezig is. Dit loopt over het algemeen naar 
behoren. 
 
Als een leerling die afwezig is (ziekte of quarantaine) vanuit thuis een les wil volgen dan verschilt de 
wijze van werken per unit. Hieronder is in hoofdlijnen aangegeven op welke wijze de units werken. 
 
Havo/vwo  
Op de unit havo/vwo moet worden aangegeven dat de leerling thuis de les wil volgen. De docent kan 
de leerling dan via ZOOM toelaten in de les. Wij vragen van u als ouder het volgende: 

• Wanneer u uw kind telefonisch afmeldt, kunt u bij de telefoniste aangeven dat uw kind de 
lessen op afstand wil volgen.  

• Wanneer u uw kind digitaal via Magister afmeldt, kunt u hierbij de aantekening maken dat uw 
kind de lessen op afstand wil volgen. 

In beide gevallen wordt uw kind dan afgemeld met de code ZO, waardoor de docent weet, dat uw kind 
zijn/haar les wil volgen. De docent zet dan een Zoomcode in Magister, zodat uw kind kan inloggen. 
Natuurlijk is het op deze manier bijwonen van lessen helaas wel anders dan wanneer een kind in de 
klas aanwezig is. De docent kan nu eenmaal de leerlingen op afstand en de leerlingen in de klas niet 
evenveel aandacht geven. 
Als de situatie van uw kind verbetert en hij/zij eerst niet, maar later wel de lessen thuis wil volgen, kunt 
u dat telefonisch bij ons melden. Dezelfde procedure treedt dan in werking. 
 
Vmbo 
Om de individuele leerling goed van dienst te zijn en maatwerk te leveren aan de leerlingen willen we 
lessen op afstand gaan verzorgen buiten de reguliere lessen om, om zo de leerlingen in voldoende 
mate tot hun recht te laten komen en ze voldoende aandacht te kunnen geven. 
 
Voor alle leerlingen staan er studiewijzers in Magister die zij thuis kunnen volgen. In de studiewijzers 
of in het huiswerk staat genoteerd waar de leerlingen mee aan de slag kunnen. Thuis zijn zij zelf 
verantwoordelijk om bij te blijven en daarnaast verzorgen wij extra lessen voor leerlingen die volgens 
de richtlijnen van het RIVM thuis moeten blijven. Leerlingen die om deze reden thuis zitten krijgen een 
apart rooster waarin zij gemiste lessen in kunnen halen.  
 
Wij denken dat deze methodiek de beste is voor ons type leerlingen en hopen we hiermee verdere 
achterstanden te voorkomen en contact te houden met de leerlingen die thuis moeten blijven.  



 
Made 
Op de unit Made kunnen de leerlingen die afwezig zijn, maar niet ziek, via de link in Magister de 
Zoomles volgen. Leerlingen dienen wel door ouders afgemeld te worden, telefonisch of via Magister, 
waarbij vermeld wordt dat de uw kind de lessen op afstand wil volgen. De leerlingen krijgen 
vervolgens de code ZO in Magister, zodat docenten ook weten dat de leerlingen thuis de les via Zoom 
volgen.  

4. Webcams 
Om leerlingen vanuit huis makkelijker lessen op afstand te laten volgen gaan we webcams plaatsen in 
alle theorielokalen. Indien deze gereed zijn voor gebruik dan informeren we u daarover.  
 
Heeft u nog algemene vragen over een van deze onderwerpen neem dan contact op met de school. 
Wij doen alles wat in ons vermogen ligt om  de veiligheid van leerlingen en medewerkers te 
garanderen en vragen ouders/verzorgers en leerlingen nogmaals om de regels in acht te nemen en 
onze oproep om verplicht een mondkapje te dragen op te volgen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens directie en college van bestuur 
G.A.A.M. Steenbakkers 
College van bestuur 
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