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Goes, 9 oktober 2020
C/19-20/16

Betreft: Covid nieuwsbrief nr. 7 – Mondkapjes en reacties ouders

Beste ouder(s), verzorger(s) en leerling,
Het coronavirus houdt ons allemaal bezig. We hebben afgelopen periode 6 besmettingen onder
leerlingen in de school gehad, verdeeld over verschillende leerjaren en afdelingen. In overleg met de
GGD informeren we ouders en leerlingen van de betreffende klas. Tot nu toe is er geen aanleiding
geweest om klassen naar huis te sturen. Ook kunnen we constateren dat in alle gevallen de
besmetting geen directe relatie heeft binnen de school.
Uiteraard hopen we dat dat zo blijft maar daarvoor hebben we wel de medewerking van iedereen
nodig.
Mondkapjes
Gevoed door alle signalen is het standpunt ten aanzien van het dragen van mondkapjes op scholen
bijgesteld: vanaf maandag 5 oktober a.s. is er een dringend advies om mondkapjes op scholen te
dragen. De Scholengroep Pontes volgt deze richtlijn. Dat betekent dat wij personeel en leerlingen het
dringende advies geven om met een mondkapje naar school te komen en dit te dragen bij alle
loopbewegingen. Alleen in het leslokaal of een andere verblijfsruimte wanneer je zit of stil staat, eet
of drinkt kan het mondkapje af. We hebben deze week aangekeken en constateren dat een dringend
advies moeilijk te handhaven is en zien ook dat er ongewenste situaties in de school ontstaan.
Komende week is er overleg met de (G)mr om mondkapjes verplicht te stellen. Mocht er iets
veranderen in het beleid dan stellen we u/je uiteraard op de hoogte.
Ziekmeldingen (herhaling)
Indien een leerling afwezig is dan verzoeken we u/je dit te melden bij de leerlingenbalie
leerlingenbalie.gllo@pontes.nl en vergeet vooral ook niet om weer beter te melden.
Reacties
We krijgen veel reacties van ouders die meedenken, tips geven en vragen om strengere maatregelen.
Maar ook reacties van ouders die het niet eens zijn met de maatregelen die we nemen.
Los van de bevoegdheid van scholen om regels te stellen ter bevordering van de orde en veiligheid
(zoals via de Schoolgids en/of het leerlingenstatuut op diverse vlakken (ook ten aanzien van
kleding e.d.) gebeurt) volgen wij hierin als (publieke) onderwijsinstelling de instructies vanuit de
overheid. Voor klachten en/of bezwaren verwijzen wij u/je dan ook naar het aangewezen adres in
Den Haag (rijksoverheid.nl/contact) of de Veiligheidsregio Zeeland (veiligheidsregiozeeland.nl).

Ik hoop u/je weer voldoende op de hoogte te hebben gesteld.
Met vriendelijke groet,
C. Biesterbosch

