Fortes Lyceum weer volledig open
Zoals bekend heeft het kabinet voor de zomervakantie besloten dat de scholen weer volledig open
kunnen. Dit besluit is op de persconferentie van minister-president Rutte op 18 augustus herhaald.
Alle leerlingen mogen weer de hele week naar school. Volgens het RIVM hoeven leerlingen onderling
geen anderhalve meter afstand te houden. Leerlingen en onderwijspersoneel, en volwassenen
onderling, houden wel anderhalve meter afstand.
Praktische maatregelen
• Het RIVM schrijft ons geen mondkapjes voor. Wij zullen op school dan ook geen mondkapjes
verplichten. Als een leerling of collega zich prettiger voelt mét mondkapje, geven we elkaar
daarvoor de ruimte. Voor personeel zijn mondkapjes beschikbaar in de personeelskamer.
• In de ochtend zijn de lokalen 15 minuten voor aanvang van de eerste les open voor
leerlingen. Hierdoor ontstaat ruimte om de binnenkomst te spreiden. Tijdens de lesdag
blijven lokalen open tenzij dit tot ander ongemak kan leiden.
• We volgen lessen volgens het normale rooster en zorgen voor extra ventilatie door de
deuren en ramen zoveel mogelijk open te houden. Airco niet gebruiken!
• Docenten hebben een spatscherm aan het bureau voor individuele begeleiding.
• Naast de personeelskamer wordt ook het “cafégedeelte” van het OLC als personeelskamer
ingericht o.a. met een koffiemachine.
• We proberen zo lang mogelijk buiten de gymlessen te verzorgen.
• We stimuleren leerlingen en collega’s om gebruik te maken van het buitenterrein van onze
school.
• De centrale hal is weer volledig beschikbaar voor leerlingen, maar houd wel rekening met
elkaar bij de verkoopbalie van Markies. Ga na het kopen van een broodje naar buiten.
• Toiletruimte beschikbaar voor maximaal 2 leerlingen tegelijkertijd.
Ventilatie
In de media is veel aandacht voor de ventilatie op de scholen. Het RIVM heeft hierover
een richtlijn opgesteld:
• Voldoen aan de eisen van het bouwbesluit
• De ventilatie in de hoogste stand (airco niet gebruiken)
• Alle ramen en deuren zo veel mogelijk open
Ons schoolgebouw voldoet in principe aan de normen van het bouwbesluit. In de maand september
worden metingen verricht in de klassen of de ventilatie ook effectief genoeg is en waar we mogelijk
kunnen optimaliseren. Mochten aanvullende maatregelen nodig zijn, dan informeren wij jullie
opnieuw. We zullen er uiteraard alles aan doen om te zorgen voor voldoende ventilatie.
Risicogroepen
In principe gaan alle leerlingen en collega’s weer fysiek naar school. Toch zijn er mogelijk
uitzonderingen. Als collega’s, leerlingen of gezinsleden behoren tot de risicogroepen volgens het RIVM,
dan kunnen collega’s of leerlingen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs op school. Ouders nemen
in dat geval contact op met de mentor. Die zal met ouders en leerling bekijken welke alternatieve
vormen van onderwijs mogelijk zijn. Collega’s bespreken hun zorgen met hun afdelingsleider.
Samen kunnen we ervoor zorgen dat de school op een veilige manier openblijft en de lessen kunnen
blijven doorgaan. De komende twee weken werken we volgens deze maatregelen en wachten we
ontwikkelingen af.

Regels in onze school
Voortgezet onderwijs

We kunnen op een goede manier naar school,
als iedereen het volgende doet:
Altijd 1,5 meter afstand:
1,5 M.

• tussen leerlingen en personeelsleden.
• tussen personeelsleden.

Hygiëneregels:
• Was

je handen.

• Schud geen handen.
• Hoest en nies aan de binnenkant
van je elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes.
• Zit niet aan je gezicht.

Leerlingen en personeel blijven
thuis bij:
• Neusverkoudheid, hoesten, moeilijk
ademen/benauwdheid, plotseling
verlies van reuk of smaak of
.
• Blijf ook thuis als een gezinslid
en/of
benauwdheidsklachten.
• 24 uur geen klachten = weer naar
school.
Risicogroepen

• Leerlingen en onderwijspersoneel in de
risicogroep kunnen thuisblijven.
Overleg hierover met de school.

Veilig naar school:

• Kom zoveel mogelijk op de fiets/

scooter/brommer of lopend naar school.
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rijksoverheid.nl/coronavirus
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