
                                                                                                                          
           

Beste ouders, verzorgers en leerlingen, 

 

In deze bijzonder en ingewikkelde tijd proberen wij als school voor iedereen een omgeving te creëren waar 

wij ons nog steeds kunnen focussen op het verzorgen van goed onderwijs. 

Dat wij dit nog steeds in een volledig opererende school kunnen doen vinden wij een voorrecht, maar brengt 

ook steeds grotere uitdagingen met zich mee.  

Wij houden ons als school dan ook vast aan de richtlijnen zoals die door het RIVM en de VO raad met ons 

gedeeld worden. 

Omdat wij alarmerende berichten krijgen over het oplopende aantal Corona besmettingen vanuit de 

instanties en vanwege het feit dat op basis daarvan de richtlijnen aangescherpt zijn, vinden wij als MT het 

wenselijk om toch een aantal zaken opnieuw onder de aandacht te brengen. 

Richtlijnen 

Het nakomen van de richtlijnen is belangrijk om het virus buiten de deur te houden. 

Daarom nogmaals een dringende oproep om: 

- Regelmatig handen te desinfecteren 

- 1,5 meter afstand te bewaren t.o.v. de collega’s 

- Een mondkapje te dragen in de gangen en ruimtes waar 1,5 meter niet mogelijk is. 

Als je stil op je plek zit om je broodje te eten of de les te volgen dan is er geen noodzaak voor het 

mondkapje. 

Wij merken dat er onvoldoende rekening wordt gehouden op onze locaties met deze richtlijnen en daardoor 

er voor collega’s een onveilige situatie gecreëerd wordt. 

Wij hebben met elkaar een gezamenlijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de school een veilige 

en goede omgeving is. 

Ik zou jullie dan ook willen vragen om het gesprek met elkaar te hebben over het belang van het naleven van 

de richtlijnen.  

Er wordt op dit moment door de overheid hard gewerkt aan een juridische onderbouwing van het 

verplichten van het mondkapje. Tot die tijd kunnen wij niets anders dan dringend adviseren om een 

mondkapje te dragen.  



Zoals hierboven beschreven zou dit de docenten helpen om toch elke dag weer een goede les te komen 

geven. Laten wij ook de leerlingen niet vergeten wiens ouders tot de risicogroep behoren en voor wie het 

dus elke dag weer spannend is om op school te zijn. Het zou iedereen helpen om zich een stukje veiliger te 

voelen. 

Als team gaan wij dus actiever informeren en toezien op de richtlijnen. Dit kan prima zonder de verplichting, 

want wij hebben hetzelfde doel: het virus buiten de deur houden en iedereen gezond en veilig goed 

onderwijs te laten volgen. 

Wij vragen hierin een gezamenlijke inspanning van ouders, leerlingen en collega’s. 

Wij hopen op jullie medewerking. 

 

Positief geteste leerling 

Binnen onze school is een leerling besmet met het coronavirus. Deze leerling had les aan de 

Schuurmanstraat, zit in thuisisolatie en wordt de komende 10 dagen in de gaten gehouden.   

Vanuit het contactonderzoek is er contact geweest met de leerlingen en ouders met wie de besmette leerling 

in nauw contact is geweest,  

Wordt de school gesloten?  

Er is geen reden om de school te sluiten, omdat met het opsporen van de contacten van de leerling 

voldoende maatregelen zijn genomen om verspreiding van het coronavirus te beperken.  

Nieuwe informatie coronamaatregelen Landstede Groep volgt uiterlijk donderdag 

Dinsdagavond 27 oktober is er een persconferentie van de minister-president gepland met betrekking tot het 

kabinetsbesluit over een mogelijke verlenging en eventuele aanpassing van corona-maatregelen.  

Naar aanleiding van deze persconferentie wordt woensdag bekeken wat de aangekondigde 

kabinetsbesluiten betekenen voor het onderwijs binnen Landstede Groep. Om zorgvuldig te kunnen 

communiceren, kiezen wij ervoor niet dinsdag(avond) direct te reageren op de persconferentie.  

Wij streven ernaar jullie uiterlijk donderdag te informeren over wat de (nieuwe) maatregelen betekenen 

voor het Thomas a Kempis College en JenaXL.  

 

 

Vriendelijke groet, 

 

Eric Lippold 

Directeur Thomas a Kempis College en JenaXL 

  


