
 

 
 
 
 
 
Amsterdam, vrijdag 21 augustus 2020 
 
 

 
Beste leerlingen, beste ouder(s)/verzorger(s),  
 

Het nieuwe schooljaar is begonnen en we zijn gestart. Het is fijn weer leerlingen op school te hebben en het is 
tegelijkertijd ook spannend. Een ieder zal daar zijn of haar eigen gevoelens en ideeën bij hebben. We hebben 
de eerste ervaringen met elkaar kunnen opdoen en proberen zoveel mogelijk ervaringen met elkaar te delen 
en contact te hebben. Luisterend naar wensen, behoeften, zorgen en continue beschouwend wat nodig is, 
anders moet en/of kan. En dat dan zo goed mogelijk met iedereen communiceren.  
Daarom: hier de eerste corona update van schooljaar 2020-21 na de ervaringen van week 1.  

Mondkapjes 

Vanaf maandag 24 augustus geldt het dringend advies aan leerlingen en medewerkers om in de gangen 
mondkapjes op te doen. Daarmee maken we duidelijk dat we in een bijzondere tijd leven en rekening met 
elkaar te houden hebben. Wanneer een docent de leerlingen ook tijdens de les de mondkapjes op wil laten 
hebben, vragen we de leerlingen dit te doen en hier aan mee te werken.  

Hygiëne 

Vanaf maandag 24 augustus zal in elk lokaal een desinfectiespray en schoonmaakmiddel inclusief papieren 
tissues voor de tafels aanwezig zijn. Alle leerlingen die binnenkomen reinigen de handen, de docent reinigt 
het eigen bureau en leerlingen wordt gevraagd de tafels te reinigen. De materialen die besteld waren, zijn 
deze week niet of niet goed geleverd. Dat is nu opgelost en per maandag zetten we dit dus ook in. 

Ventilatie 

Op het Gerrit hebben we een klein gesloten ventilatiesysteem dat voldoet aan de eisen. In een aantal lokalen 
(vooral in de kelder) hebben we kleine ventilatie-units die extra ventilatie geven. Ook deze systemen voldoen 
aan de eisen. Ons grootste ventilatiesysteem bestaat uit ramen en deuren die open kunnen en open zijn.  

Tussenuren 

Leerlingen gaan na de laatste les zo snel mogelijk naar huis. In pauzes en tussenuren gaan leerlingen naar 
buiten. Nu is dat nog te doen omdat het mooi weer is. Dat zal straks wel anders worden. We begrijpen dat 
leerlingen met tussenuren ook in school aan de slag willen en niet alleen maar door de wijk willen struinen. 
We zullen daarom een aantal werkruimtes voor leerlingen beschikbaar stellen waar zij zelfstandig aan de slag 
gaan. In eerste instantie kunnen de mediatheek en de B-hal hiervoor gebruikt worden. Als er meer ruimte 
nodig blijkt te zijn, zullen we ook kijken of we lokalen of de aula beschikbaar stellen. De ruimtes kunnen enkel 
gebruikt worden om in rust en alleen te studeren. Er mag niet gegeten worden en er mag niet gekletst 
worden. En het mag geen hangplek worden.  

Vacatures 

Helaas hebben we nog niet alle vacatures kunnen invullen. We zoeken nog nieuwe collega’s voor Theater, 
Aardrijkskunde en Natuurkunde. De vacatures staan open en de procedures lopen. Hopelijk vullen we de 
vacatures snel in.   

Kantine 

De kantine blijft tot de herfstvakantie dicht en de automaten in school blijven leeg. Dit is in overleg met de 
cateraar zo besloten.  



 

 
Verkoudheid en/of andere ziekteverschijnselen? 

Een herhaalde oproep. Heel simpel: blijf thuis, kom niet naar school en neem contact op met school. Neem 
ook contact op met de huisarts, bel de GGD, maak een afspraak voor een Coronatest en zorg ervoor dat de 
kans op besmetting van anderen zo klein mogelijk blijft. Neem geen risico’s. De gevolgen kunnen groot 
zijn. Meld je af via absenties@gerritvdveen.nl en informeer de mentor wat er aan de hand is. Het is belangrijk 
dat we goed op de hoogte zijn en e.e.a. ook goed administreren en registreren én contact met elkaar houden. 

Hulpouders 

Mocht u tijd en zin hebben en iets voor de school kunnen betekenen: laat het ons weten. We kunnen best wat 
hulp en handen gebruiken. Bijvoorbeeld in crowdmanagement, bij de receptie/ingang, in de mediatheek, in 
toezichthouden en surveillance, in rondlopen en zichtbaar zijn enzovoort. Idee? Interesse? 
info@gerritvdveen.nl  

Ben je of bent u ongerust?  

Maak het bespreekbaar. Deel de zorgen en ongerustheid. Neem in eerste instantie contact op met de 
mentor.  

Ik wens iedereen een goed weekend. We houden contact! 

Met hartelijke groet, mede namens Manon van der Garde (teamleider bovenbouw) en Reineke Hesselt van 
Dinter (teamleider onderbouw),  

Met hartelijke groet, 
 
Jan-Willem Dienske  
Rector 
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