
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Zolang het coronavirus nog niet onder controle is, krijgt u regelmatig een update van de 
(aangescherpte) regels, maar ook over de stand van zaken op school. 
Dit is dus zo’n update, waarin we u deelgenoot maken van een aantal besluiten vanuit de overheid en 
vanuit school. 
 
Mondkapjes 
Tot nu toe was ons standpunt, gebaseerd op adviezen vanuit de overheid, dat het dragen van 
mondkapjes in de school voor leerlingen en docenten niet nodig was. De situatie is echter veranderd 
en verandert nog steeds. Het aantal besmettingen in de samenleving en op de scholen neemt toe. 
Sinds deze week geldt vanuit het kabinet het dringende advies om in publieke binnenruimtes een 
mondkapje te dragen. 
 
We zullen dit advies dan ook opvolgen. Dit betekent dat we met ingang van a.s. maandag 5 oktober 
onze leerlingen en personeel vragen om mondkapjes te dragen bij alle loopbewegingen in de school. 
Dit geldt in alle situaties waar de 1,5 afstandsregel niet te handhaven zijn, zoals in de gangen en in de 
aula’s van onze locaties. Tijdens de les en de lunch mogen de leerlingen hun mondkapje afzetten.  
We gaan de komende week met de MR overleggen of er, afhankelijk van de situatie, andere 
maatregelen nodig zijn. 
Wilt u ervoor zorgen dat maandag uw kind een mondkapje mee naar school neemt? 
 
Mondkapjes zijn natuurlijk niet hét middel tegen corona, maar kunnen wel bijdragen aan het 
voorkomen van besmettingen. Het blijft belangrijk dat de andere coronamaatregelen, zoals de 1,5 
meter afstand tussen leerlingen en docenten en tussen docenten onderling ook nageleefd wordt, net 
als de hygiëne-maatregelen en de regels wanneer leerlingen en docenten uit voorzorg thuisblijven. 
 
Ventilatie 
Er is de afgelopen periode veel aandacht geweest voor het belang van goede ventilatie en de 
mogelijke rol die ventilatiesystemen spelen bij de verspreiding van het virus. Het spreekt vanzelf dat 
we hiervoor op de locaties de nodige aandacht voor hebben gehad en onderzoek naar gedaan 
hebben. Het RIVM heeft geconcludeerd dat de eisen uit het bouwbesluit toereikend zijn. Voor locatie 
Lambert Franckens, gebouwd voor 2012, geldt dat er vooral op een natuurlijke wijze geventileerd 
wordt door dagelijks de ramen regelmatig open te zetten.  
 
Zoals hierboven gezegd: het coronavirus is nog lang niet verdwenen. Als school blijven we de 
richtlijnen van het RIVM en het daarop gebaseerde protocol volgen. Veiligheid voor leerlingen en 
personeel blijft prioriteit. 
 
 
Met vriendelijke groet, mede namens  

  
Eric Dijkslag, locatiedirecteur Nuborgh College Lambert Franckens  

Harry Noppers, locatiedirecteur Nuborgh College Veluvine  

Wilco Leeflang, locatiedirecteur Nuborgh College Oostenlicht  

  

Jan Klein  

directeur-bestuurder  

  

 


