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Eindhoven, 16 september 2020
Betreft:

voortgang inzake opening school en nieuwbouw

Beste leerlingen, geachte ouder(s), verzorger(s),
Sinds enkele weken is de school weer geopend en leerlingen en leraren werken weer met elkaar
aan het lesprogramma. Daarbij hebben we de omstandigheden zo veilig en optimaal mogelijk
ingericht. De bijstelling van deze omstandigheden vindt wekelijks plaats in een overleg met een
ouder vanuit de dMr, een leerling en twee personeelsleden. Bijstelling blijkt ook nodig te zijn.
Wij willen jullie op deze wijze informeren over de voortgang.
*

Momenteel worden in alle lokalen zogenaamde kuchschermen geplaatst, zodat
leerlingen en leraren dichter bij elkaar kunnen komen voor meer specifieke toelichting
en uitleg.

*

Bij een aantal vakken dragen leraren gezichtsbescherming.

*

Personeelsleden dragen in de gangen mondkapjes, in de lokalen is dit niet verplicht.

*

De desinfectie materialen worden vanaf komende week in de lokalen geplaatst in plaats
van materialen in de gangen én in de lokalen. Helaas bleken sommige leerlingen de
sprays op onjuiste wijze te gebruiken.

*

Vanuit leerlingen wordt aangegeven dat men ook meer afstand wil bewaren tot
personeel. We hebben daarom voor de leerlingen kleine plastic mondkapjes besteld. Met
name in de lessen mediapedagogiek en PKV zullen leerlingen hierdoor een veiliger
gevoel hebben. De leerling is niet verplicht het mondkapje te dragen. De leerlingen
ontvangen allemaal één mondkapje.

*

Leerlingen vragen of zij eigen desinfectiemateriaal mogen meebrengen. Dat is mogelijk.

*

Vanaf deze week is één trappenhuis ingericht voor het personeel. Leerlingen zullen geen
gebruik meer kunnen maken van dat trappenhuis

*

Jassen zijn niet toegestaan in de lessen; we vragen de leerlingen een trui mee te
nemen, die men in het kluisje kan opbergen zolang het niet nodig is deze te dragen.

*

Leerlingen die met milde klachten thuisblijven, worden geadviseerd een test te
ondergaan. De leerlingen worden door ouder(s)/verzorger(s) absent gemeld. Indien een
leerling tussendoor naar huis gaat met milde klachten, worden ouders geïnformeerd.
Een leraar heeft ook de bevoegdheid een leerling – met milde klachten – naar huis te
sturen.

*

MS-Teams is inmiddels ingericht voor het verzorgen van onderwijs op afstand. Alle
leraren beschikken over een laptop waarmee men een verbinding kan aanbrengen met
een leerling die thuis is.
Wij zullen aan het einde van deze week de werkwijze met betrekking tot onderwijs op
afstand rondsturen.

We hebben wekelijks overleg met een kleine werkgroep. Volgende week zal een grotere
werkgroep vergaderen over de scenario’s met eventuele gedeeltelijke of gehele lockdown.

Nieuwbouw
Zoals bekend, wordt bij het huidige schoolgebouw een mooie uitbreiding worden gerealiseerd.
Vanaf 21 september zal de aannemer, Peters BNO, starten met de voorbereiding voor de
bouwplaats, die vanaf 28 september zal worden aangelegd. Dit
betekent een andere routing voor leerlingen en personeel én een beperking van het
schoolterrein aan de zijkant.
Jullie ontvangen hierover volgende week bericht.
Indien er vragen zijn, verzoeken wij u een mail te sturen naar helpdesk@novalis.nl onder
vermelding van Corona of nieuwbouw.
Wij hopen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Namens de schoolleiding,

Marijke Vermeer,
Rector

