
  

Aan de ouder (s) / verzorger (s) van:  
«Roepnaam» «Tussenv» «Achternaam»  
«Adres»  
«Postcode» «Woonplaats»  
  

  

 

Betreft: Coronamaatregelen schooljaar 2020-2021 
 

 

 

Zaandam, 17 augustus 2020 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,  
 
Wij hopen dat u en uw kind een fijne zomer hebben gehad en dat u allen in goede gezondheid verkeert. Deze 
week starten de lessen en wij zouden u graag willen informeren over de Corona-maatregelen die wij op basis 
van de adviezen van het RIVM op school hebben getroffen.  
 
Ventilatie schoolgebouw 
Landelijk is veel aandacht voor het effect van ventilatiesystemen op de verspreiding van Corona. Als gevolg 
daarvan heeft stichting ZAAM (de stichting waar onze school onderdeel van is) de ventilatiesystemen op al 
haar scholen onderzocht. De uitkomst daarvan is dat we geen systemen in gebruik hebben die een gevaar 
opleveren door interne luchtcirculatie. Ons ventilatiesysteem zuigt namelijk constant verse en gefilterde 
lucht het gebouw in en deze lucht wordt niet steeds in het gebouw rondgepompt. Onze systemen zijn dus 
veilig. 
  
Pauzes en lesvrije momenten 
Om druktes in de kantine te voorkomen, worden leerlingen verzocht om bij droog weer hun pauzes zo veel 
mogelijk buiten op het schoolplein door te brengen. Dit geldt ook voor andere lesvrije momenten. Na de 
lessen gaan leerlingen direct naar huis.  
 
De schoolkantine is voorlopig beperkt geopend. Wij verzoeken u hier rekening mee te houden en leerlingen 
’s ochtends een gezonde lunch/tussendoortje mee te geven.  
 
Hygiënezuilen, looproutes en eerdere afspraken 
De maatregelen die vorig jaar zijn ingevoerd, blijven van kracht. Zo staan op meerdere plekken 
hygiënezuilen, zijn looproutes aangeduid om drukte te voorkomen en is de schoonmaakfrequentie verhoogd. 
Tussen medewerker en leerlingen houden wij de 1,5 meter regel aan. Tussen leerlingen onderling hoeft dit 
niet.  
 
Verder worden medewerkers en leerlingen met klachten geacht thuis te blijven. Voor ouders en verzorgers 
geldt: indien u een medewerker op school zou willen spreken, dan verzoeken wij u vooraf telefonisch een 
afspraak te maken. 
 
  



Leerlingen die terugkeren uit ‘oranje’ gebieden  
Mensen die terugkeren uit ‘oranje’ (ofwel risico-)gebieden in het buitenland krijgen van de landelijke 
overheid het dringende advies krijgen om twee weken in quarantaine te gaan. Op de website van 
Buitenlandse Zaken (https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/spanje/reizen/reisadvies) is te vinden om 
welke gebieden dit gaat.  
 
Tijdens deze quarantaineperiode mag uw kind ook niet naar school. Wij verzoeken u in dat geval telefonisch 
contact op te nemen via het vaste nummer van de school. De afwezigheid van uw kind wordt in dat geval 
niet als verzuim gemeld en de mentor neemt contact met uw kind op over de opdrachten voor thuis.  
 
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 horen wij dat graag. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Mohamed el Jaouhari (directeur Pascal Zuid) en  
Katinka Kroon en Martin Groenheiden (teamleiders Pascal Zuid) 
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