
 
 

Venlo, 15 oktober 2020 

 

Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 

 

De eerste periode van het schooljaar zit er bijna op, vrijdag 16 oktober begint voor leerlingen en 

medewerkers een welverdiende herfstvakantie. Wij kijken terug op een spannende eerste periode, 

die veel van iedereen heeft gevraagd. In die periode zijn de cijfers rond COVID-19 helaas 

verslechterd, hetgeen ook een effect zal hebben op onze start na de herfstvakantie. 

Graag geven wij u daarom in deze brief een update en vooruitblik. 

 

Wat blijft hetzelfde? 

 

De basisregels 

● Geen fysiek contact. 

● Handen ontsmetten bij binnenkomst. 

● 1,5 meter afstand bewaren tot mensen die ouder zijn dan 18 jaar. 

● En natuurlijk: bij klachten blijf je thuis. 

 

De beslisboom 

Wanneer mag je naar school komen en wanneer niet? Kijk naar deze beslisboom. 

 

Ventilatie 

Onze gebouwen worden volgens voorschrift van de overheid voortdurend geventileerd. Dit 
gebeurt door het (centrale) ventilatiesysteem en door het openen van ramen en deuren tussen of 
tijdens lessen. 

 

Ziek of in quarantaine? 

Ziek Indien uw zoon/dochter ziek is en geen onderwijs kan volgen, meldt u dit via de 
normale ziekmeldingsprocedure. 

Quarantaine Indien uw zoon/dochter thuisblijft, maar wel onderwijs kan volgen, volgt hij/zij de 
lessen op afstand via een code voor Meet in Classroom. 

 

Beperkingen activiteiten en gasten 

● Reizen en excursies zijn afgelast tot en met 31 december 2020. 
● Uiterlijk 1 november wordt een besluit genomen over de periode daarna. 
● Wij ontvangen geen ouders/verzorgers of externe gasten in ons schoolgebouw, tenzij het 

echt niet anders kan. 

https://www.vo-raad.nl/nieuws/beschikbaar-beslisboom-12-thuisblijven-of-naar-school-werk


 
 

Wat komt erbij na de herfstvakantie? 

 

MondkapjesPLICHT 

In de persconferentie van 13 oktober j.l. is aangekondigd dat een mondkapjesplicht gaat gelden. 
Dit geldt op het Valuascollege in alle schoolgebouwen. In lessen mogen de mondkapjes af, met 
uitzondering van de lessen waar de 1,5 meter afstand niet gehouden kan worden (denk bv aan 
praktijklessen). 

 

Looproutes 

Er gelden looproutes in onze gebouwen. Alle leerlingen en medewerkers volgen deze routes. 

 

Communicatie bij een enkele besmetting 

De GGD adviseert scholen om bij een positief geteste leerling of medewerker, niet meer de hele 
school te informeren. 
U ontvangt enkel een brief, als uw zoon/dochter volgens het contactonderzoek van de GGD, 
onder de risicogroep of ‘nauwe contacten’ valt. 
U kunt er daarom vanuit gaan dat uw zoon/dochter niet tot de risicogroep van een besmetting 
behoort als u geen brief ontvangt,. 

 

Communicatie bij meerdere besmettingen 

Mochten zich meerdere besmettingen (tegelijk) voordoen in (een deel van) de school, dan 
ontvangt u hierover actief bericht vanuit de schoolleiding. 

 

Warm aankleden 

Het schoolgebouw wordt voortdurend geventileerd. Dat betekent dat de binnentemperatuur 
daalt en het fris kan zijn in de klas. Leerlingen en medewerkers kleden zich daarom warm. Het is 
toegestaan om een extra trui/vest, shawl of jas in de klas te dragen. 

 

Thuiswerken medewerkers 

Docenten geven indien mogelijk hun lessen vanuit school. Wij vragen docenten en andere 
medewerkers om waar mogelijk van thuis uit te werken. Dit betekent dat een docent na de lessen 
naar huis gaat, dat overleggen digitaal plaatsvinden en dat medewerkers mogelijk niet op school 
bereikbaar zijn. 
Onze medewerkers zijn gewoon per e-mail bereikbaar en u kunt dus altijd contact zoeken. 

 
 
 



 
 

Extra informatie 

● Actuele informatie van het RIVM. 
● Veelgestelde vragen over het coronavirus en voortgezet onderwijs bij de Rijksoverheid. 

 
Onzekerheid 

Wij realiseren ons dat deze tijd veel van ons allemaal vraagt en flink wat spanning en onzekerheid 

meebrengt. Zeker nu de tweede golf gaande is en de maatregelen weer strenger worden, vooral ook 

buiten school. We vertrouwen erop dat we dit het beste sámen aankunnen en willen dit ook zo 

blijven doen. In de weken na de herfstvakantie zal de mentor hierover met de leerlingen in gesprek 

gaan. 

 

School open 

Ons doel blijft om waar mogelijk en verantwoord de school open te houden en fysiek onderwijs te 

blijven bieden, het liefst zodat alle leerlingen elke dag naar school kunnen. Dat is best een uitdaging 

om dit te blijven organiseren en het vraagt veel van onze collega’s. Wij zijn dan ook zeer dankbaar 

voor ieders inzet en uw begrip als ouders/verzorgers. 

 

Vragen? 

Mocht u vragen hebben of krijgen, dan nodigen wij u uit contact te leggen met de mentor van uw 

zoon/dochter. 

 

En dan nu, vakantie! 

Wij gunnen iedereen een fijne herfstvakantie. Op maandag 26 oktober starten we weer op school, 

met bovenstaande maatregelen en regels. We hopen jullie allemaal in goede gezondheid en verfrist 

terug te zien. Maak er een mooie week van. 

Graag tot de 26e en hartelijke groet namens alle medewerkers van het Valuascollege, 

 

 
Leon Verhorevoort 

onderwijsdirecteur Vmbo 

 
Im van Heyster 

onderwijsdirecteur Havo/ 

Atheneum/Gymnasium+ 

 
Hans Oostdam 

campusdirecteur 

 

 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/voortgezet-onderwijs

