
 

 

 

 

 

 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van 
alle leerlingen van het Citadel College 
 
 
 
 
Datum Behandeld door Ons Kenmerk 
Lent, 1 september 2020 W. Middendorp MIDW/teea/20-B022 
 
Onderwerp 

Update coronarichtlijnen 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s),  
 
Een korte terugblik 

De eerste week van het schooljaar zit er op. Wat fijn om de leerlingen weer in school te treffen. Goed 

om te zien dat de klassen weer volledig zijn. We zien dat er veel goed gaat, maar dat er ook nog 

uitdagingen zijn. Het blijft van groot belang dat de leerlingen hun handen blijven wassen en 

anderhalve meter afstand blijven houden van elkaar en van de docenten.  

 

Basisregels 

Hierbij nogmaals de coronaregels die op school gehanteerd worden: 

- blijf thuis bij klachten en laat je testen. Zolang er nog geen uitslag is blijf je thuis;  

- wanneer je ‘negatief’ getest bent, mag je weer terug naar school; 

- houd altijd anderhalve meter afstand tot de docenten en ondersteunend personeel;  

- was vaak je handen en hoest en nies in je elleboog;  

- blijf thuis als iemand in het gezin positief is getest op Covid-19; 

 

Aanvullende zaken 

De lokalen zijn voorzien van een spatscherm. Docenten die daar behoefte aan hebben, dragen een 

mondkapje (we verplichten dit niet). 

 

De extra hygiënemaatregelen blijven van kracht, eveneens de extra schoonmaak. 

We wassen onze handen bij binnenkomst van een lokaal. Leerlingen maken zelf hun tafels en stoelen 

schoon. De schoonmaak komt extra voor de oppervlaktes die veel aangeraakt worden en het sanitair.  

Docenten geven zoveel mogelijk in één lokaal les, wanneer dit niet mogelijk is, verplaatsen zij nadat 

de leerlingen zijn vertrokken.  

Er zal een bel vijf minuten voorafgaand aan de normale bel gaan. Docenten kunnen bij de eerste bel 

van lokaal wisselen, voordat de leerlingen (bij de tweede bel) het lokaal verlaten. Op deze manier 

kunnen docenten veilig de school door.  

 



 

In het protocol voor het vo wordt aangegeven dat bij praktijkvakken zoveel mogelijk afstand als 

mogelijk is, wordt bewaard. Dit betekent dat het hier niet strikt noodzakelijk is anderhalve meter 

afstand te houden, mocht de praktijksituatie vragen om meer begeleiding.  

 

Op de Dijkstraat is de personeelskamer verplaatst. Op de Griftdijk houden docenten pauze op de 

domeinen. Dit is tevens de werkplek van de docenten, dit betekent dat leerlingen tot 1 oktober niet 

op het domein kunnen werken om zo te garanderen dat de docent en de leerling 1,5 meter afstand 

kunnen bewaren.  

 
Mondkapjes niet verplicht 

Het staat iedereen vrij om een mondkapje te dragen op school als de persoon zich daarbij prettig 
voelt, uiteraard geldt dat ook voor onze collega’s, ouders en bezoekers.  
In situaties waarbij anderhalve meter niet mogelijk is, kan de docent de leerling vragen een 
mondkapje te dragen. Denk hierbij aan praktijklessen en practica.  
 

Wij gaan ervanuit u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u naar aanleiding 
van deze brief vragen, stel ze gerust. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Dhr. W. Middendorp 
Rector 
Citadel College 


