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Betreft: Coronamaatregelen Pascal Zuid per 1 november 2020 
 

 

Zaandam, 28 oktober 2020 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,  
 
Het aantal Corona-besmettingen blijft toenemen en de maatregelen in het land zijn aangescherpt/uitgebreid. 
Ook op Pascal Zuid bekijken we welke maatregelen/interventies nodig zijn om er samen voor te zorgen dat 
de school open kan blijven op een manier waarbij rekening gehouden wordt met de veiligheid van onze 
leerlingen en medewerkers. 
 
Per 1 november 2020 worden daarom de volgende maatregelen getroffen: 
 
Verplichting mondkapjes 
De GMR van ZAAM heeft ingestemd met een verplichting van mondkapjes op de scholen en de deelraad van 
de school is hiervan op de hoogte. 
 
De leerlingen dienen zelf te zorgen voor een mondkapje en deze te dragen op de plekken waar 1,5 meter 
afstand houden lastig/onmogelijk is. Dat zijn in ieder geval de volgende situaties: 
 

 Bij het betreden van het gebouw.  

 In de gangen bij een leswissel.  

 In de kantine of op de zittrap, wanneer de leerling niet aan het eten is.  

 In praktijklessen waar afstand tussen leerling en docent soms moeilijk te realiseren is. Dat gebeurt 

altijd in overleg met de groep/klas. 

 
In klassikale lessituaties waarin leerlingen op hun eigen plek kunnen blijven zitten, kan het mondkapje af.  
 
Voor huishoudens met een uitkering is het mogelijk om via de Gemeente Zaanstad gratis mondkapjes te 
krijgen. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Gemeente.  
 
 
Stages leerjaar 4 vmbo-bb en vmbo-kb gaan niet door 
Het blijkt voor leerlingen in deze tijd steeds moeilijker te zijn aan een geschikte stageplek te komen. Omdat 
de eindtermen al in leerjaar 3 bij het beroepsvak en in de stages aan bod zijn gekomen, is daarom besloten 
de stages in leerjaar 4 te laten vervallen.  
 
Wanneer een leerling zijn stage vorig jaar niet heeft afgerond, wordt door de mentor met u en uw 
zoon/dochter besproken hoe dit wordt opgelost. Een (individuele) vervangende opdracht behoort dan tot de 
mogelijkheden. Let op: de leerlingen zijn op de stagedag niet vrij: de andere lessen worden, net als in de 
eerste periode, over 5 dagen verspreid. 
 



Niet verplichte activiteiten vervallen 
Op school bekijken we per activiteit of deze door kan gaan of niet. Dit doen wij om onnodig risico te 
voorkomen. Dat betekent dus dat wij ons in de lessen zo veel mogelijk zullen focussen op ‘de kern’, dat niet 
noodzakelijke activiteiten uit het programma worden gehaald en dat lessen waar leerlingen uit verschillende 
groepen bij elkaar zouden komen, waar mogelijk anders worden georganiseerd of worden geschrapt. Dit 
geldt niet voor de reguliere clusters/samenstellingen in leerjaar 3 en 4.  
 
 
Ten slotte zullen ook de volgende zaken iets anders gaan dan u gewend bent: 
 
 
Verkort rooster week 45 
In week 45 (2 november t/m 6 november 2020) werken we met een verkort rooster (40 minuten) en zijn 
leerlingen na het 5e uur vrij. We hebben in die week geen grote pauze omdat de leerlingen om 12.10 uur uit 
zijn. Dit geeft ons ruimte om ’s middags met alle docenten online de rapportvergaderingen te houden. We 
bespreken in die week de studievoortgang en ontwikkeling van alle leerlingen en bereiden de ouderavond 
van 10 november 2020 voor. 
 
 
Ouderavond 10 november 2020 
Voor dinsdag 10 november staat tussen 16.00 uur en 21.00 uur de spreekmiddag/avond voor ouders, 
leerlingen en mentor gepland. Op deze middag bespreekt de leerling met zijn ouder(s)/verzorger(s) en de 
mentor zijn/haar voortgang en doelen.  
 
We vinden het belangrijk, ook gezien deze bijzondere tijd, om alle ouders en leerlingen te kunnen spreken en 
kiezen er daarom voor deze gesprekken online (met behulp van Microsoft Teams) door te laten gaan. Tijdens 
de mentorles zal aan de leerlingen worden uitgelegd hoe dit werkt.  
 
In de week van 2 november ontvangt u hiervoor een schriftelijke uitnodiging met het tijdstip van het gesprek. 
Indien een mentor niet alle gesprekken op één dag kan plannen, kunt u ook een uitnodiging ontvangen voor 
een gesprek op een ander moment in die week.  
 
 
Deze maatregelen zijn bedoeld om samen te werken aan de veiligheid van onze leerlingen en medewerkers. 
Wij hopen op uw medewerking en begrip.  
 
Mocht u verder nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij de mentor van uw kind. 
 
Mede namens Katinka Kroon en Martin Groenheiden (teamleiders Pascal Zuid), 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Mohamed el Jaouhari  
Directeur Pascal Zuid en De Faam 
 
 


