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Geachte ouder/verzorger, beste leerling, 
 
De vakantie zit er op, de boeken zijn opgehaald, het rooster is gereed en we zijn klaar voor een 
nieuw schooljaar. Welkom terug allemaal! 
 
De RSG heeft maatregelen genomen om te voldoen aan de richtlijnen met betrekking tot 
corona. Dit om ervoor te zorgen dat leerlingen en medewerkers zo veilig mogelijk naar school 
kunnen gaan. Vanzelfsprekend zijn hierbij de richtlijnen van de RIVM leidend.  
 
Voor leerlingen: 
 

 Vanaf vrijdag 21 augustus starten leerlingen in klassen 2 t/m 6 met een volledig rooster. 
Alle vakken worden gegeven. Vanaf maandag 24 augustus geldt dit ook voor leerlingen in 
het eerste leerjaar. 

 In de gangen zijn looproutes aangegeven door middel van plakstroken.  

 Alle hygiënemaatregelen (handenwassen e.d.) blijven bestaan. Bij de vier grote ingangen 
staat een dispenser met ontsmettingsmiddel en in elk lokaal staat een pompje. Bij het 
binnengaan van het schoolgebouw en elk lokaal moet dit worden gebruikt. 

 Aan het begin van het lesuur blijven leerlingen op de gang tot de docent in het lokaal is. 
Daarna mogen zij naar binnen. 

 Aan het eind van het lesuur gaan eerst de leerlingen naar buiten, daarna pas de docent 
(indien hij/zij van lokaal moet wisselen). 

 In het lokaal wordt voldoende ruimte gecreëerd tussen de werkplek van de docent en de 
werkplekken van de leerlingen, zodat de docent vanachter zijn bureau 1,5 meter afstand 
kan houden. Tussen het bureau van de docent en de voorste leerlingentafel blijft minimaal 
50 cm ruimte over. We vragen leerlingen dan ook om deze ruimte te respecteren. 

 Bij praktische en creatieve vakken is het lastig instructies te geven op 1,5 meter afstand. 
De betreffende docent geeft specifieke aanwijzigingen aan de leerlingen om de afstand te 
waarborgen. 



 

 Sommige docenten hebben ervoor gekozen een vizier te dragen. Dit is door school niet 
verplicht gesteld. 

 Voor de balie in de kantine staat met plakstroken aangegeven waar de leerling moet staan 
om iets te kopen. Vanaf 24 augustus gaat de kantine open, echter met een beperkt 
aanbod.  

 Bij terugkomst uit een land met code oranje blijft de leerling volgens RIVM richtlijnen tien 
dagen in quarantaine.  

 Bij verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) moet de 
leerling thuisblijven. Ook bij hoesten, benauwdheid, verhoging/koorts of bij plotseling 
verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping). 

 
Voor ouders/verzorgers: 
 

 Gesprekken met ouders/verzorgers worden zoveel mogelijk telefonisch of door middel van 
videobellen gevoerd. 

 Slechts in uitzonderlijke gevallen vinden gesprekken op school plaats, maar alleen op 
afspraak. Ouders/verzorgers melden zich aan de balie bij de hoofdingang. 

 De komende tijd staan de ouderavonden op de planning. Om de 1,5 meter-regel te kunnen 
handhaven zal per leerling maar één ouder/verzorger de ouderavond kunnen bijwonen. 

 
We gaan er vanuit dat al deze maatregelen samen voldoende zijn om met een gevoel van 
veiligheid het werk te kunnen doen en school te kunnen bezoeken. Nogmaals: alles staat of 
valt met de bereidheid van ons allen om de regels te respecteren en zich eraan te houden. We 
rekenen op u/jullie! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Schoolleiding RSG Ter Apel 
 
 


