
 

 
 
 
 
 
Amsterdam, vrijdag 9 oktober 2020 
 
 

 
Beste leerlingen, beste ouder(s)/verzorger(s), 
  
Nog even en dan begint de herfstvakantie. Hier wederom een corona update.   
  
Mondkapjes op school 

Wij hebben vanaf maandag 24 augustus leerlingen en medewerkers gevraagd om in de gangen en bij het 

verplaatsen door de school mondkapjes op te doen. Vanaf 5 oktober is dit ook de landelijke richtlijn geworden. 

Wij blijven de mondkapjes gebruiken in de gangen en tijdens verplaatsingen door de school. In de klas zelf 

mag het mondkapje af maar docenten kunnen ook in de les aan leerlingen vragen een mondkapje te 

gebruiken. Onze oproep blijft: zorg voor een mondkapje en draag het.   

Dikke truientijd  

Het gaat kouder en slechter weer worden. De herfst en de winter komen eraan. We houden de ramen en 

deuren open voor de ventilatie. We meten de luchtkwaliteit met CO2-meters. Ondertussen is de kachel ook 

weer aangezet. Zelfs mét de kachel aan zal het in school en in lokalen koud kunnen zijn. Ramen en deuren 

blijven immers open. Daarom: kleed je warm aan, zorg voor diverse lagen en warme truien. Aan ouders het 

verzoek de leerlingen hieraan te helpen herinneren.  In de Moreelsestraat 19 is de kachel ook aan en is er 

een goed ventilatiesysteem. Ook daar blijven de ramen en deuren open.  

Pauzes  

Leerlingen mogen altijd naar buiten, maar als het lelijk/koud weer is, willen we ook binnen mogelijkheden 

bieden.  Na de herfstvakantie kunnen leerlingen tijdens de pauzes in het lokaal blijven waar zij net les gehad 

hebben. Leerlingen die niet in het lokaal willen blijven, gaan naar buiten. In de lokalen blijven de ramen en 

deuren open. Er moet namelijk gelucht blijven worden. Er mag in de lokalen gegeten en gedronken worden. 

Het lokaal wordt aan het eind van de pauze door de leerlingen opgeruimd en schoon achtergelaten. Vuilnis en 

afval in de bakken en niet op de vloer. Als de bel is gegaan, kunnen de leerlingen naar het volgende lokaal. 

Op advies van de GGD blijft de aula dicht. We gaan ervaren hoe deze aanpak werkt. En zullen dit met 

regelmaat evalueren en indien nodig weer aanpassen.  

Er worden ook nog pauzelessen gegeven. Na de herfstvakantie kijken we hoe dit te combineren is met 

bovenstaande. Het zal best lastig zijn alles door te kunnen laten gaan en leerlingen ondertussen ook binnen 

pauze te laten houden.  

Binnen blijven rondlopen en ronddwalen en telkens toch proberen naar binnen te komen in de pauzes is 

nadrukkelijk NIET de bedoeling. Gebruik van nooddeuren ook niet. Hallen, gangen en andere verblijfruimtes 

zijn gedurende de pauzes zo leeg mogelijk. Leerlingen die van een andere locatie komen (muziekschool of 

VU sportcentrum) wachten in de B-hal of blijven buiten. Medewerkers lopen rond om leerlingen aan te 

spreken en naar buiten te sturen. Dit blijven we doen. Aan leerlingen het verzoek niet telkens in discussie te 

gaan en mee te werken aan bovenstaande. Het blijft heel fijn als leerlingen buiten pauzeren. In de tuin staan 

zes grote tenten die beschutting geven en reeds goed gebruikt worden. Helaas krijgen we geen toestemming 

van de gemeente om ook aan de voorzijde tenten te plaatsen.  

Onze derdeklassers kunnen in de Moreelsestraat al binnen pauzeren. Zij gaan uit de lokalen naar de 

pauzeruimtes beneden. Dat blijft zo.   

Tussenuren 
Leerlingen die een tussenuur hebben blijven welkom om in de mediatheek/studiecentrum en in de B-Hal te 
studeren. Als er meer ruimte nodig is, stellen we die beschikbaar. Op dit moment is dat nog niet nodig 
gebleken. Er wordt in tussenuren gestudeerd in stilte en rust. Er mag niet gegeten en gekletst worden. Voor 
de leerlingen in de MS 19 is de danszaal tijdens de pauzes en tussenuren geopend. Zij kunnen in de 
tussenuren ook in hun eigen lokaal werken. 
  
LO-lessen na de herfstvakantie 
Na de herfstvakantie zullen de LO-lessen binnen gegeven worden in het Sportcentrum van de VU op 
Uilenstede.  Ook daar zijn aanpassingen gedaan vanwege de Covid19 maatregelen. De sporthal 
is goed geventileerd. De bezoekersstromen worden gescheiden. Onze leerlingen gaan daarom naar binnen 
bij een achteringang. Daar zal steeds een gymdocent bij de deur staan. De brugklassers gaan de eerste keer 
gezamenlijk met de coaches naar het sportcentrum en krijgen hierover nog een aparte mailing.  



 

   
Leren en lesgeven in tijden van Corona 
De afgelopen weken hebben we kunnen wennen aan fysiek lesgeven en lesgeven aan leerlingen die thuis 
zitten of als de docent zelf thuis zit. We hebben de afgelopen periode gemerkt dat het niet altijd goed is 
gegaan en er soms geen les of contact was. Dat zal ook na de herfstvakantie zo zijn. Het is en blijft wennen, 
voor iedereen. Het enige wat hierin helpt: houd contact en laat het weten als zaken niet goed gaan. 
Zowel docenten als leerlingen/ouders vragen om duidelijkheid hoe we verder gaan.  
Na de herfstvakantie zetten we vol in op de les en het leren gaat door.. Daarom de volgende 
uitgangspunten:  
- Iemand die ziek is, is ziek en kan niet werken (docent) of leren (leerling).  
- Rust in de school, lessen gaan zo veel mogelijk door.  
- Voor elk vak en elke jaarlaag is door een studiewijzer bekend wat te doen.  
- Studiewijzers en lesmaterialen staan in TEAMS.   
- Leerlingen in quarantaine gaan door met leren en tonen initiatief.  
- Docenten in quarantaine bekijken wat zij wél kunnen en gaan in overleg met de direct leidinggevende.  
- Er is in elke les (fysiek of digitaal) altijd contact met de leerling die thuiszit/ met leerlingen die thuiszitten.   
 
Stroomschema bij leerling of docent in quarantaine:  
 

 
  



 

 

 

 

 

Privacy en toestemming  
We vragen uw toestemming om prachtig beeldmateriaal (denk aan foto’s en filmpjes) van onze leerlingen of 
uw kind te gebruiken. Als u Magister opent, krijgt u een scherm te zien waarop u de toestemming of de 
weigering daarvan kunt invoeren. We hebben u hier nodig. Zonder beeldmateriaal kunnen we weinig, Het 
spreekt voor zich dat we altijd netjes met beeldmateriaal omgaan.  

Verkoudheid en/of andere ziekteverschijnselen, wat doen wij bij een besmetting? 
Een herhaalde oproep. Heel simpel: blijf thuis! Meld uw kind af via absenties@gerritvdveen.nl en informeer de 
mentor wat er aan de hand is. Het is belangrijk dat we contact met elkaar houden. Wanneer iemand getest is 
en Corona heeft, wordt deze persoon zelf gevraagd om de omgeving en de school in te lichten. De GGD doet 
niet meer standaard een bron- en contactonderzoek.  

 
Graag wensen wij iedereen een hele fijne herfstvakantie! Blijf gezond.   
 
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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