
 

Beste leerlingen, geachte ouder(s)/verzorger(s),  
 
Op dinsdag 18 augustus a.s. gaat Stad & Esch weer volledig open voor onze 
leerlingen. Met deze brief brengen we jullie op de hoogte wat de volledige 
opening betekent. Sinds 2 juni hebben de meeste leerlingen gefaseerd on-
derwijs op Stad & Esch gevolgd na een periode van ruim 11 weken online 
onderwijs. De bovenbouwleerlingen havo en vwo gaan op 18 augustus voor 
het eerst weer naar school sinds 16 maart jl., een periode van 22 weken! Aan 
deze groep gaan we via een webinar nog extra aandacht besteden. 
 
Het kabinet heeft op 24 juni 2020 besloten dat - op basis van het advies 
van het OMT - de 1,5 meter afstand tussen alle leerlingen onderling in het 
voortgezet onderwijs wordt losgelaten. Dit geldt ook voor leerlingen in het 
vo die 18 jaar of ouder zijn. De afstand van 1,5 meter tussen onderwijsperso-
neel en leerlingen blijft wel gehandhaafd, net als tussen onderwijspersoneel 
onderling.  

 

Elke medewerker of leerling blijft bij de minste of ge-
ringste gezondheidsklachten thuis!  
 

(bv. neusverkoudheid, hoesten, verhoging, moeilijk ademen/benauwdheid) Ook als 
iemand uit het huishouden 38 graden koorts en/of benauwdheidsklachten blijf je 
thuis.  Een medewerker of leerling mag weer naar school als iedereen binnen het 
huishouden 24 uur geen klachten heeft. 
  

Aan onze leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s)      

 datum 
7 juli 2020 
 
betreft 
Vooruitblik volledig 
openen voortgezet 
onderwijs 
 
behandeld door 
P.A. de Visser 
 
kenmerk 
O1920292 
 
bijlagen 
- 

 

Essentieel blijven de volgende drie uitgangspunten: 
 
× Elke leerling of medewerker blijft bij de minste of geringste gezond-

heidsklachten thuis!  
 bv. neusverkoudheid, hoesten, verhoging, moeilijk ademen/benauwd-

heid). 
× Belangrijk: Houd afstand tot medewerkers!  
 1,5 meter, bij ons is dat één stip. Dit geldt ook voor medewerkers on-

derling. 
× Belangrijk: Hygiëne!  
 Binnen school geldt voor iedereen een aantal belangrijke hygiëne-

maatregelen.  
 
Hieronder geven we een uitgebreide toelichting op alle drie de uit-
gangspunten.
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ders en medewerkers hier zeer behoedzaam mee omgaan is de kans het 
grootst het coronavirus buiten de deuren van school te houden. 
 
In en rond school zijn de RIVM-richtlijnen leidend. Dat betekent: 
 

1. Medewerkers houden anderhalve meter afstand van elkaar en tot de 
leerlingen. 

2. We wassen onze handen meerdere keren per dag goed ten minste 20 
seconden.  

3. We schudden geen handen. 
4. We hoesten en niezen in onze elleboog. 
5. We zitten niet aan ons gezicht. 

 

Hybride onderwijssysteem Stad & Esch 
Om de drempel om thuis te blijven zo laag mogelijk te houden gaan we 
ons hybride systeem van onderwijs online en fysiek onderwijs op school 
inzetten. Dit systeem met als basis Zoom en livestream vanuit elk lokaal 
maakt het mogelijk om risicogroepen op een goede manier te kunnen be-
dienen (zowel leerlingen als medewerkers) en zorgt ervoor dat leerlingen 
en docenten die niet ziek zijn maar wel lichte gezondheidsklachten heb-
ben onderwijs online kunnen volgen of verzorgen. 
 
Als een leerling(en) onderwijs online (OO) moet(en) volgen, gaat (1) altijd 
de livestreamcamera aan waardoor deze leerling(en) virtueel in de klas 
zit(ten) en (2) deelt de docent het smartboard bij gebruik. Op deze wijze 
kan de les op afstand gevolgd worden. De mate van interactie met de 
leerling(en) thuis is afhankelijk van de klas, de soort les, de werkvormen 
en het aantal OO-leerlingen. De docent bepaalt dit dus per les. 
 
Hoe werkt het model? 
In alle lokalen blijft de livestreamopstelling beschikbaar. Leerlingen die 
vanwege de minste of geringste gezondheidsklachten niet naar school 
kunnen komen, worden niet ziekgemeld door de ouders, maar zij melden 
dat hun kind onderwijs online volgt. In Magister wordt de code OO (on-
derwijs online) ingevoerd. Dit is een geoorloofde vorm van afwezig zijn 
(feitelijk zijn deze leerlingen online aanwezig). Elke docent ziet aan het 
begin van de les of er leerlingen in de klas zijn die vanuit huis meedoen. In 
de herfst-winter kan dit aantal behoorlijk gaan oplopen als het gaat wer-
ken zoals bedoeld. Ook leerlingen die tot de risicogroepen behoren kun-
nen onderwijs online blijven volgen. We hebben de afgelopen maanden 
bewezen dat we dit, als een van beste, echt goed (aan)kunnen. Het is een 
echte Stad & Esch oplossing die goed werkt voor betreffende leerlingen 
en medewerkers, we laten ze niet thuis aan hun lot over, maar verwach-
ten van ze dat ze, weliswaar op afstand, meedoen en bijblijven. Alle 
nieuwe leerlingen moeten Zoom installeren op hun device, ze worden 
daar tijdens de introductieperiode mee geholpen. 
 
Leerlingen die behoren tot een medische risicogroep - of waarvan gezins-
leden tot de risicogroep behoren - kunnen worden vrijgesteld van fysiek 
onderwijs. De omschrijving van de medische risicogroepen is onlangs 
door het RIVM aangepast, het gaat nu overwegend om medische risico’s 
met actieve medische behandeling. We inventariseren in de laatste week 
van de vakantie of er leerlingen zijn die tot de risicogroepen behoren en 
onderwijs online volgen. 
 
Medewerkers die tot de risicogroepen behoren of van wie een gezinslid 
tot de risicogroepen behoort, blijven onderwijs online aanbieden. De 
roostermakers proberen deze lessen in klassen aansluitend op elkaar aan 
het begin of einde van de dag in te roosteren. Mocht voor een klas een 
beperkt aantal fysieke lessen overblijven, dan volgen leerlingen deze toch 
online, waarbij de docent vanuit huis of vanuit school deze lessen ver-
zorgt. Ook na de zomervakantie worden onderwijsondersteuners ingezet 
t.b.v. het houden van toezicht bij online lessen binnen school. 
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Vanaf 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen op het coronavirus. 
Zo ontstaat er controle op de verspreiding van het virus en beschermen we 
elkaar. 
 
 

Belangrijk: Houd afstand tot medewerkers! 
 
Vanaf 1 juli 2020 is de 1,5 meter afstand tussen alle leerlingen onderling in 
het voortgezet onderwijs komen te vervallen. Tussen medewerkers en leer-
lingen, en tussen medewerkers onderling blijft de 1,5 meter afstand wel ge-
handhaafd. 
 
Houd één stip afstand!  
In de aula, in de gangen, in de grote praktijklokalen en op de looproutes 
buiten school zijn op de grond, om de anderhalve meter, stippen aange-
bracht. Deze helpen om voldoende afstand te bewaren. De huidige signing 
in de gebouwen blijft bestaan. Naast het feit dat het helpt bij het afstand 
houden en bij de routing kan het zijn dat we gedurende het jaar moeten te-
ruggrijpen op een ander scenario als het coronavirus in hevigheid toeneemt. 
 
Gebruik openbaar vervoer (OV) 
Wanneer een leerling binnen een straal van 8 kilometer van de school 
woont, wordt de leerling uitdrukkelijk verzocht om geen gebruik te maken 
van het OV en zoveel mogelijk op de fiets te komen dan wel zich laten 
brengen en halen door een ouder/verzorger. 
 
Schooltijden 
Om de leerlingstromen meer te kunnen spreiden onderzoeken we een vari-
ant waarbij de onderbouw later begint en er daardoor extra pauzes zijn. 
Hierover volgt in de laatste week van de vakantie meer informatie. 
 
Fietsen stallen 
Voor het stallen van fietsen, scooters e.d. blijft een vaste indeling per deel-
school en leerjaar van kracht. Praktijkschool en VSO Meppel parkeren de 
fiets bij de entree van de deelschool, Beroepencollege in de Dahliastraat en 
het Lyceum onder de sporthal. Leerlingen die met een elektrische fiets ko-
men, kunnen deze blijven stallen in de aparte stalling op de plekken met een 
sticker. 
 
Liften 
Leerlingen kunnen, als zij daar via hun schoolpas toestemming voor hebben, 
gebruik maken van de lift. Er mag echter maar 1 persoon tegelijkertijd in de 
lift. 
 
Gebruik lokalen 
Hoewel het geen voorwaarde meer is, proberen we daar waar mogelijk klas-
sen in de onderbouw zoveel mogelijk in een vast lokaal in te roosteren. In 
de bovenbouw lopen de leerlingen en proberen we docenten zoveel moge-
lijk in een vast lokaal te plannen tussen vaste wisselmomenten als pauzes. 
De deuren van de lokalen hoeven niet meer open te staan. 
 
Vaste looproutes 
Binnen het gebouw zijn vaste looproutes aangegeven met gekleurde voet-
stappen (zoals bij onze open dagen). Op bijna alle routes geldt éénrich-
tingsverkeer. Het ene trappenhuis is het trappenhuis naar boven, het andere 
trappenhuis wordt gebruikt om naar beneden te gaan. Volg altijd de vaste 
route, ook wanneer dit betekent dat je om moet lopen. De loopbruggen 
naar het Beroepencollege en het Lyceum mogen alleen door medewerkers 
gebruikt worden. 
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Medewerkers bij de (beroepsgerichte) praktijkvakken krijgen de beschik-
king over mondkapjes en/of een gezichtsmasker. Medewerkers die in ver-
band met het mee moeten bewegen in leerlingstromen waarbij de 1,5 meter 
regel in het geding is, bv bij pauzes of leswisselingen, kunnen ook gezicht 
beschermende voorzieningen tot hun beschikking krijgen. Bij koken bij de 
vakken horeca en verzorging moeten de leerlingen mondkapjes dragen, zij 
krijgen de mondkapjes van de docent. 
 
Food for Kids en kantines 
Food for kids en de schoolkantines t.b.v. leerlingen in de Praktijkschool en 
Diever gaan na de zomervakantie weer open. Leerlingen moeten in deze 
ruimtes of buiten pauze houden. De leerpleinen en werkkamers in het Be-
roepencollege en Lyceum zijn tijdens pauzes beschikbaar voor de docenten 
en niet te gebruiken door leerlingen. Bij de balies zullen plexiglas kuch-
schermen worden geplaatst. Er kan in de kantines alleen contactloos wor-
den betaald. 
 
Buitenschoolse activiteiten 
Tot de herfstvakantie organiseren we geen buitenschoolse activiteiten, 
waarbij bv. met de bus of trein gereisd moet worden. Tijdens de introduc-
tieperiode kunnen activiteiten georganiseerd worden onder de voorwaarde 
van strikte naleving van onze drie uitgangspunten. Meerdaagse activiteiten 
zijn nog niet toegestaan. 
 
Leerlingenstages 
Stages van leerlingen kunnen weer doorgang vinden. Voorwaarde is ook 
hier strikte naleving van onze drie uitgangspunten. Daarnaast moeten de 
richtlijnen van het RIVM en van de sector waarin de stagiair werkzaam is, 
worden nageleefd. 
 
Externen in de school 
Afspraken met externen vinden in principe online plaats via Zoom. Voor ge-
sprekken met ouders geldt eveneens het principe online via Zoom. Wan-
neer een fysiek gesprek noodzakelijk is, geldt naast de strikte naleving van 
onze drie uitgangspunten dat deze gesprekken na schooltijd plaatsvinden 
en dat vooraf triage moet worden toegepast. 
 
 

Belangrijk: Hygiëne! 
 
Binnen school gelden voor iedereen een aantal belangrijke hygiënemaatre-
gelen. 
 
Desinfecteren van je handen bij binnenkomst en vertrek gebouw 
Iedereen die het gebouw binnenkomt en het gebouw verlaat, moet 
zijn/haar handen desinfecteren met gel. Bij de entree staan daarvoor zuilen 
met elleboogbediening. Na binnenkomst gaan leerlingen zo snel mogelijk 
naar hun lokaal. 
 
Kluisjes 
De kluisjes op school mogen door leerlingen weer gebruikt worden.  
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Iedereen die een lokaal binnenkomt, moet zijn/haar handen desinfecteren 
met gel. Deze staat bij de ingang van elk lokaal. In verband met de normale 
groepsgrootte zorgen we voor meer flesjes gel. 
 
Ventilatie- en luchtbehandelingssysteem 
Zowel de verwarming in de winter als de koeling in de zomer van het ge-
bouw gaat via de lucht. De installatie blijft zo afgesteld dat gebruikte lucht 
voor 100% naar buiten wordt afgevoerd en er 100% frisse lucht van buiten 
naar binnen wordt gevoerd. Lucht wordt niet gemengd (recirculatie).  
 
Toiletten 
In alle toiletgroepen van Stad & Esch hangt papier om je handen mee af te 
drogen en is een prullenbak opgehangen. Bij de kranen van de wasbakken is 
de waterbesparende sproeier vervangen zodat er een straal water uit de 
kraan komt. 
 
 
De leerlingen worden op dinsdag 18 augustus a.s. weer op school verwacht, 
daarover wordt nog per deelschool een brief verzonden. 
 
Voor nu een hele fijne vakantie en pas goed op jezelf en de mensen om je 
heen! 
 
 
Met vriendelijke groet,  
mede namens de schoolleiding en leerlingcoördinatoren, 
 
 
 
 
Peter de Visser, 
directeur-bestuurder. 
 
 
 


