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Eindhoven, 30 november 2020
Betreft: algemene zaken en mondkapjes

Beste leerling, geachte ouder(s), verzorger(s),

Vandaag is de Adventstijd gestart: de weg naar Kerst.
Advent
Vanwege de Corona-maatregelen is onze mooie, centrale viering helaas onmogelijk. In de
klassen tijdens HO, wordt nu aandacht besteed aan Advent. Deze week staan de mineralen
centraal.
Mineralen zijn onderdeel van de opbouw van de mens. We staan stil bij de bouwstenen van ons
bestaan. Dankbaarheid: de eerste laag of de eerste basis voor ons bestaan: het minerale, de
stenen, de materie. Alles wat fysiek is. Dat is er zomaar voor ons. Het licht van mineralen en
het licht dat naar binnen schijnt. Het licht naar binnen laten schijnen betekent dat het goed is
om deze periode, in een vorm van bewustwording, naar binnen te keren. In een moment van
verstilling je jaar te overdenken, daarvan te leren en je alvast voor te bereiden op een nieuw
begin.
Afwezigheid personeel en hybride lessen
We merken dat er steeds meer personeel afwezig is vanwege ziekte of quarantaine. Waar
mogelijk worden lessen met MsTeams verzorgd. Helaas ontbreekt het ook aan surveillanten om
in de klassen het gewenste toezicht te houden. En het lukt niet meer om alle lesuren doorgang
te laten vinden. We proberen zoveel mogelijk te schuiven, maar vragen begrip voor de situatie.
Mondkapje
Voor wat betreft het verplicht dragen van een mondkapje: in de brief van 20 november is reeds
melding gemaakt van het verplicht dragen van een mondkapje door het onderwijspersoneel en
de leerlingen vanaf 1 december 2020. Vanaf dinsdag 1 december zullen we hierop gaan toezien.
Daarnaast zijn uiteraard alle geldende RIVM-richtlijnen van toepassing, zoals 1,5 meter afstand
tussen leerling en leraar, het wassen van de handen etc.
Gedurende de les mogen de mondkapjes af, wanneer leerlingen en leraren niet door het lokaal
bewegen. Als de leerling of leraar zich verplaatst, moet het mondkapje weer worden opgedaan.
Gym, muziek, toneel en dans vallen niet onder de mondkapjesplicht. Ook het personeel of
leerlingen die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen, opzetten of
daarvan ernstig ontregeld raken, zijn daartoe niet verplicht en zijn uitgezonderd van de
verplichting. Het personeelslid of de leerling die zich beroept op een van de uitzonderingen zal
dit aannemelijk moeten maken. Voor uitzonderingen verwijzen wij naar de site van de VO-Raad.

Vanaf 1 december zullen we de volgende regels aanhouden:
Leerlingen die geen mondkapjes dragen, worden aangesproken door het personeel.
De leerlingen worden dan verwezen naar de receptioniste.
Heeft de leerling het mondkapje vergeten, kan de leerling de eerste keer een
mondkapje gratis krijgen bij de receptie. Dit wordt genoteerd.
Bij een tweede en derde keer kan de leerling een mondkapje kopen tegen 0,50 €
waarbij de opbrengst naar het goede doel IHF gaat. Dit wordt genoteerd.
Bij een vierde (en volgende) keer wordt de leerling naar huis gestuurd om een
mondkapje te halen. Dit wordt genoteerd.
Indien een leerling om redenen geen mondkapje kan dragen, wordt dit door middel van
een brief aangevraagd bij de teamleider. De brief wordt beoordeeld door de teamleider,
waarna met een handtekening en stempel van de school deze brief kan worden getoond.
Leerlingen moeten binnen één week over deze brief beschikken.
Verder blijven alle thuisblijfregels bij klachten inzake Covid-19 van kracht.
Nieuwbouw
Voorts willen wij met deze brief nog graag de aandacht van iedereen vragen voor de nieuwe
beplanting bij de parkeerplaatsen van de school. Sinds maandag zijn er kleine haagjes
geplaatst.
Helaas constateren wij dat de leerlingen dwars door de haagjes lopen, waardoor deze al veel
schade oplopen. Sinds vrijdag is er een rood-wit lint gespannen en wij vragen aan iedereen om
de normale wandelpaden te gebruiken en geen verdere schade aan te brengen aan deze
beplanting omdat we hopen dat dit in het voorjaar een mooie, groene haag zal brengen.
Wij gaan richting kerstvakantie en zullen regelmatig informatie sturen over de voortgang binnen
de school. Mochten er vragen zijn naar aanleiding van deze brief, kunt u contact opnemen met
ondergetekende.
Met vriendelijke groet,
Marijke Vermeer,
Rector

