
Vrijdag, 28 augustus 2020 
 
 
Betreft: de scholen gaan weer beginnen 

 
Beste leerlingen en ouders, 
 
De zomervakantie is bijna voorbij. We hopen dat jullie een fijne zomer hebben gehad, ondanks de 
bijzondere situatie waarin we ons met elkaar bevinden.  
 
Aanstaande dinsdag begint de school weer en we zien er naar uit om elkaar weer te ontmoeten. De 
start van het schooljaar zal anders zijn dan jullie en wij gewend zijn. In deze brief lichten we dat graag 
toe. 
 
Quarantaine na vakantie 
Komen jullie terug van vakantie in een land waarvoor het dringende advies van 10 dagen 
thuisquarantaine geldt? Dan mogen jullie (leerlingen en ouders) 10 dagen niet op school of op het 
schoolplein komen. De school zal voor leerlingen die vanwege thuisquarantaine direct na de 
zomervakantie niet naar school kunnen geen verzuimmelding maken. De mentor zal samen met u en 
uw zoon/dochter overleggen over hoe het onderwijs in deze dagen invulling kan krijgen. 
 
Afstand houden 
Op school hoeven leerlingen geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Ook niet als ze 18 jaar of 
ouder zijn. Leerlingen en onderwijs(ondersteunend) personeel houden nog wel 1,5 meter afstand.  

In praktijklessen zal dit niet altijd mogelijk zijn, dus daar houden leerlingen en 
onderwijspersoneel zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand. Het lab valt hier ook onder. 
 
Ventilatie in school 
De afgelopen weken is er veel gesproken over de rol van ventilatie van gebouwen bij het verspreiden 
van het coronavirus. Uit adviezen van het RIVM blijkt echter dat er op dit moment geen reden is om 
voor de ventilatie in gebouwen af te wijken van de huidige eisen waar scholen aan moeten voldoen. 
Wij hebben gecontroleerd of ons gebouw voldoet aan deze eisen. Dit is zo. Daarnaast zullen we 
tijdens lessen en leswisselingen lokalen zoveel mogelijk ventileren door waar dat kan ramen en/of 
deuren open te zetten. 
 
Wel of geen mondkapjes in school 
De richtlijnen van het RIVM volgend, geldt voor zowel leerlingen als medewerkers in school geen 
verplichting voor het gebruik van mondkapjes. Leerlingen en medewerkers mogen er wel zelf voor 
kiezen om een mondkapje te dragen.  
 
Samen houden we corona onder controle 
Alleen samen houden we de verspreiding van het virus onder controle. Daarom gelden ook bij de 
start van dit nieuwe schooljaar de volgende basisregels: 

• We wassen vaak onze handen met water en zeep. 

• We hoesten en niezen aan de binnenkant van onze elleboog. 

• Na school gaan we direct naar huis. 

• Volwassenen houden 1,5 meter afstand, net als medewerkers en leerlingen. 

• Heb je milde klachten? Laat je testen en blijf thuis tot de uitslag van de test bekend is.  
 
  



Aanvullende regels en maatregelen op het Montaigne Lyceum na de zomervakantie 

 
➢ Leerlingen en medewerkers die klachten hebben, gaan naar huis of blijven thuis. Ze 

melden dat bij de afdelingsleider en de receptie. 
 

➢ Medewerkers met klachten die naar huis zijn gegaan laten zich zo snel mogelijk testen. 
Tijdens het wachten op de uitslag blijven ze thuis. De uitslag wordt direct doorgegeven aan 
de school. 

 
➢ Bij de melding van een leerling of medewerker dat hij of zij positief getest is neemt de 

school direct contact op met de GGD en volgt de aanwijzingen op.  
 

➢ Tijdens de periode van covid-maatregelen worden de lockers NIET gebruikt, om het aantal 
bewegingen in de school te beperken en de leswissels soepel te laten verlopen. 

 
➢ Er komen spatschermen in de lokalen en op de docentenwerkplekken. Er komen ook 

spatschermen bij de balie. 
 

➢ We hebben van de beheerder van het gebouw gerapporteerd gekregen dat alle ruimtes in 
de school voldoen aan de ventilatie-eisen. 

 
➢ De deuren en ramen in het gebouw blijven zoveel mogelijk open staan. Trek laagjes aan. 

 
➢ De docent let erop, dat hij of zij zoveel mogelijk buiten de anderhalve meter zone blijft bij 

de leerlingen. We vragen ook de leerlingen daar op te letten bij volwassenen. 
 

➢ We adviseren leerlingen zo veel mogelijk naar buiten te gaan in de pauzes. Naar het plein, 
het voetbalveld of naar de skatebaan. Leerlingen mogen niet de wijk in. 

 
➢ Handgel: er komt een zuil bij de ingang te staan. In iedere ruimte komen flesjes met 

papieren handdoekjes te liggen. 
 

➢ Als de bel gaat (die wordt ingesteld voor alle lesuren), gaan de leerlingen lopen. De 
docenten zorgen ervoor dat ze drie minuten later gaan wisselen van lokaal. 
 

➢ In de pauzeruimtes voor leerlingen zijn vierkanten aangegeven op de grond om 
anderhalve meter te creëren voor de pauzewacht.  

 
➢ We laten zo weinig mogelijk externe mensen toe op school. Dat geldt ook voor ouders. 

Iedereen die geen personeelslid is moet zich melden bij de receptie en daarnaast een lijst 
met naam, mailadres en telefoonnummer invullen. 

 
➢ Ouderavonden. De ouderavonden bij de start van het schooljaar vinden per klas plaats in 

een domein, zodat daar voldoende afstand gehouden kan worden. 
 

➢ Het brugklasfeest op vrijdag in de eerste week gaat niet door. We gaan op zoek naar een 
alternatief later in het schooljaar. 
 

 
 

 



Aanvullingen vanuit het bestuur van Lucas Onderwijs 

 
Mondkapjes in school 
De richtlijnen van het RIVM volgend, geldt in school geen verplichting voor het gebruik van 
mondkapjes. Dit geldt voor zowel leerlingen als personeel. Iedereen heeft wel de vrijheid om op 
grond van een individuele keuze, bijvoorbeeld als je dit voor je eigen gemoedstoestand prettig 
vindt, een mondkapje of ander beschermingsmateriaal te dragen. 
 

 

We hopen dat we met deze maatregelen een goed evenwicht hebben gevonden tussen de veiligheid 

en gezondheid van iedereen, het bieden van goed onderwijs en het behouden van de fijne sfeer op 

het Montaigne Lyceum. 

Mochten jullie nog vragen hebben, dan horen we dat graag. Deze kunnen gesteld worden aan de 

afdelingsleider. 

Vanzelfsprekend kan het zijn dat op basis van nieuwe aanwijzingen vanuit de overheid of onze 

ervaring in de eerste weken het bovenstaande moet worden aangepast. Als dat het geval is, dan 

worden jullie direct geïnformeerd. 

 

 

Met vriendelijke groet, namens de schoolleiding, 

 

De heer Frans van Stokhem, conrector 
Mevrouw Renate A. de Vries, rector 


