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Aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen
in het voortgezet onderwijs

Betreft: Volledige heropening VO-scholen

Puttershoek, 24 augustus 2020

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

De zomervakantie 2020 loopt ten einde. Nu leerlingen in het voortgezet onderwijs geen 1, 5 meter
afstand meer tot elkaar hoeven te houden, kunnen zij vanaf volgende week gelukkig weer dagelijks
onze scholen, het Actief College en Hoeksch Lyceum bezoeken. Wel dienen zij 1,5 meter afstand tot
onze medewerkers te houden. De directies van onze scholen hebben diverse maatregelen getroffen
om eventuele verspreiding van het virus zo veel mogelijk te voorkomen. Zo zijn er hygiënemaat-
regelen getroffen, voldoende ontsmettingsmiddelen aangeschaft, vaste looproutes gemaakt en
wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van vaste (theorie)lokalen voor onze leerlingen om
zodoende het aantal bewegingen in de gebouwen te beperken. De directies van onze scholen zullen
u hier nader over informeren.

Leerlingen, ouder dan 12 jaar, die teruggekeerd zijn uit een land met een oranje of rood reisadvies
dienen gedurende 10 dagen in thuisquarantaine te blijven. Dit is van belang om verspreiding van het
coronavirus tegen te gaan. Ik verzoek u om in voorkomende gevallen afspraken met de school te
maken over de wijze waarop deze leerlingen 'afstandsonderwijs' kunnen volgen, zodat eventuele
achterstanden worden voorkomen. Bij klachten dienen leerlingen onmiddellijk thuis te blijven en zich
zo spoedig mogelijk te laten testen. Eveneens om virusverspreiding te voorkomen.

In de afgelopen weken zijn er in ons land vragen gerezen over eventuele aerogene verspreiding
('druppelinfectie' via de lucht) van het coronavirus over een grotere afstand dan 1,5 meter in relatie
tot de ventilatiesystemen in (school)gebouwen. Hoewel uit geen enkel onderzoek onomstotelijk is
komen vast te staan dat het coronavirus zich via de lucht over grotere afstanden kan verplaatsen,
heeft het binnenklimaat in onze gebouwen gelukkig al langer onze aandacht getrokken.

Opvallend is, dat het binnenklimaat in oude schoolgebouwen, zoals het Actief Colle e eigenlijk altijd
goed is. Dergelijke gebouwen hebben hoge plafonds en missen elke vorm van vloer-, muur- of
glasisolatie. Hierdoor komt er zelfs met de ramen dicht nog voldoende frisse lucht de school binnen.
Nadeel is dat dergelijke gebouwen in de winter bijna niet warm te stoken zijn.

Slechter is het gesteld met gebouwen uit de jaren tachtig, zoals het Hoeksch Lyceum. Destijds
werden gebouwen al wel geïsoleerd, maar er werd nog geen mechanische ventilatie toegepast. De
lucht in de leslokalen kon alleen worden ververst door ramen en deuren te openen en dat was op het
Hoeksch L ceum niet altijd toereikend. In juni 2019 is stichting De Hoeksche School daarom gestart
met het aanbrengen van een geavanceerd ventilatiesysteem in alle lokalen en overige verblijfs-
ruimten in het Hoeksch Lyceum. Kosten:   2.500.000. Dit ventilatiesysteem werd opgeleverd en in
gebruik genomen in mei jl., op de dag dat de scholen voor VO na de corona-lockdown weer
gedeeltelijk open mochten. Uit metingen is gebleken dat de luchtkwaliteit in het Hoeksch Lyceum nu
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aan de allerhoogste eisen voldoet. Het nieuwe Actief College zal straks ook over een dereeliik
ventilatiesysteem beschikken.

o_p-,basif. van de huidige kennis hoeft u zich overde luchtkwaliteit in onze scholen voor voortgezet
onderwijs dus geen zorgen te maken. Wel wil ik er op wijzen dat het naleven van de corona-^
spelregels minstens even belangrijk is. En daarvoor is de stichting in hoge mate afhankelijk van de
samenwerking met onze medewerkers, de leerlingen en hun ouders. Alleen met elkaar maken we er
ondanks corona een mooi jaar van en alleen samen houden we COVID-19 buiten onze scholen.
Ik reken op ieders medewerking.

Met vriendelijke groet,
Stichting De Hoeks he School

L.J. van Meeren

voorzitter college b uur
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