
extra Informatiebulletin 
9 oktober 2020 
 

Beste ouders/verzorgers, 

 De afgelopen weken volgen de aanpassingen en maatregelen rondom Corona elkaar in een rap 
tempo op. Helaas is er op landelijk niveau een grote stijging van besmettingen te zien en moeten we 
als samenleving maatregelen toepassen die ons in de normale gang van zaken beperken. 

mondkapje in school Zo hebben we naar aanleiding van het dringend advies van de VO-Raad en de 
OCW afgelopen week verzocht aan alle docenten en leerlingen om vanaf maandag 5 oktober een 
mondkapje te dragen op het Veurs Lyceum. Wij vragen leerlingen en docenten op het Veurs Lyceum 
een mondkapje te dragen op de momenten dat 1,5 meter afstand niet te waarborgen is, zoals tijdens 
de pauzes en tijdens het verplaatsen over de gangen. Ondanks dat we op school nog niet 
geconfronteerd zijn met een uitbraak onder leerlingen en personeelsleden, doen we alles om dat te 
voorkomen. Wij willen u dan ook verzoeken het dragen van een mondkapje met uw kind(eren) te 
bespreken en ervoor te zorgen dat uw kind(eren) dagelijks een mondkapje bij zich hebben om dat te 
gebruiken zoals  voorgeschreven. 

Ventilatie in de school Er is goed nieuws te melden rondom de ventilatie in het gebouw. Het 
onderzoek door het ingenieursbureau ZRi is afgelopen week gepresenteerd en wij hebben een 
algemeen advies ontvangen: 

-          Het is voldoende om tijdens de lessen te ventileren door het openzetten van de 
kiepramen; ze staan dan op de kiepstand 

-          Mits tussen de lessen en na de lessen alle aanwezige draairamen en deuren ook 
worden opengezet. 

- We hebben er als school voor gekozen tijdens de les de deur - indien gewenst- ook zo veel 
mogelijk open te houden. Strikt genomen zou dat niet hoeven volgens het advies. 

Dat is goed nieuws! Daardoor zal het ook minder koud zijn tijdens de lessen. Wilt u met uw kind(eren) 
bespreken dat we verwachten dat jassen vanaf nu in de kluisjes blijven en een extra warm vest, sjaal 
of warme trui wordt meegenomen om aan te trekken als het koud is in het lokaal? 

les voor leerlingen die thuis zijn bij bijvoorbeeld verkoudheidsklachten Het thuisonderwijs, voor 
leerlingen in quarantaine, is ondertussen ook goed op gang gekomen. Docenten experimenteren 
momenteel met lessen die zowel voor de klas als tegelijkertijd thuis te volgen zijn. U zult begrijpen dat 
dat even wennen is, maar alle docenten doen hun uiterste best. We zullen onze werkwijze over een 
aantal weken evalueren, ook met de betreffende leerlingen, en aanpassen waar nodig en mogelijk. 

examenleerlingen succes gewenst met eerste SE week Als laatst punt van aandacht willen we de 
SE1-week onder uw aandacht brengen. Vrijdag 9 oktober zijn de eerste leerlingen van 5h en 6v met 
het vak Frans begonnen en vanaf volgende week gaan de examenleerlingen allemaal vol aan de bak. 
In het OLC zijn diverse mogelijkheden om tussen de toetsen door even rustig te studeren. Alle 
leerlingen kunnen daar gebruik van maken. Wij wensen alle examenleerlingen ontzettend veel 
succes! 

Hartelijke groet, een goed weekend gewenst, mede namens de collega’s 
 
C. van Thiel-Tuininga 
rector Veurs Lyceum 


