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Onderwerp: informatie start schooljaar 2020-2021  

Breukelen, 28-08-2020  
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,  
 
Komende week start het schooljaar 2020-2021. Uiteraard hoop ik dat u een heerlijke zomervakantie 
heeft gehad. 
 
Op 7 juli stuurde ik een bericht over het onderwijs na de zomervakantie. Daarin stond algemene 
informatie. In deze brief informeer ik u graag preciezer over het onderwijs op het Broeckland College 
en de maatregelen die gelden in verband met het coronavirus. We doen het dringende verzoek om 
dit goed door te nemen en met uw kind te bespreken. 
We zijn samen verantwoordelijk voor een zo veilig mogelijke schoolomgeving.  
 
Vanuit de afdelingen ontvangt u informatie over het programma in de eerste week. Dit is reeds 
gestuurd of ontvangt het u uiterlijk zaterdag 29 augustus. 
 
 
Onderwijs op het Broeckland College 
Het onderwijs start na de zomervakantie weer normaal op. Volgende week bij de eerste 
startactiviteit krijgen leerlingen het rooster dat ze volgen. Later in de week staat het rooster ook in 
Magister. 
 
In een enkel geval zijn wel aanpassingen nodig in het onderwijsprogramma. In dat geval ontvangt u 
daarover een apart bericht vanuit de afdeling.  
 
Algemene informatie over lestijden en pauzetijden is te vinden op www.broeckland.nl/schoolgids. 
  
 
Maatregelen in verband met het coronavirus 
De volgende maatregelen gelden binnen het Broeckland College in verband met het coronavirus. 
 

• We doen een dringende oproep aan leerlingen en medewerkers om bij verplaatsingen 
tijdens leswisselingen en pauzes in de verkeersruimtes (gangen en aula) een mondkapje te 
dragen. Mondkapjes dien je zelf mee te nemen. Voor het goed gebruik van mondkapjes 
verwijs is graag naar: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/openbaar-en-dagelijks-leven/mondkapjes/instructies.  
Voor verdere toelichting op deze oproep verwijs ik naar de hieronder bijgevoegde brief van 
het college van bestuur van de Willibrord Stichting. 

• Leerlingen houden 1,5 meter afstand van medewerkers. Dit geldt ook wanneer een 
mondkapje wordt gedragen!  

• Uitzondering op de 1,5 meter afstand mag worden gemaakt bij een aantal praktijkgerichte 
vakken. Leerlingen ontvangen hierover nadere informatie van de betreffende vakdocent.  

http://www.broeckland.nl/schoolgids
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/mondkapjes/instructies
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/mondkapjes/instructies
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• Leerlingen en medewerkers wassen of desinfecteren hun handen bij binnenkomst in een 
lokaal. 

• Bij ziekteverschijnselen die passen bij corona blijft een leerling thuis en laat zichzelf testen. 
Een leerling wordt in dat geval ziek gemeld door te bellen naar school via tel. (0346) 26 24 
08.  
Bij een negatieve uitslag (geen corona) volgt de leerlingen weer de lessen. Bij een positieve 
uitslag (wel corona) blijft de leerling thuis en volgt de aanwijzingen op van de GGD. 

• Medewerkers houden anderhalve meter afstand tot zowel leerlingen als elkaar.  
• Leerlingen wordt gevraagd zo veel mogelijk de pauzes buiten door te brengen (wanneer het 

weer dit toelaat). De kantine is open. 
• Leerlingen komen aan, een paar minuten voor hun eerste les en gaan direct na hun laatste 

les (of afspraak) naar huis.  
• Er is in de schoonmaak van de school extra aandacht voor contactpunten (bijvoorbeeld 

handgrepen, tafels en de toiletten). 
• We ontvangen in principe geen ouder(s)/verzorger(s) op school. We houden 

oudergesprekken op afstand via Teams of telefonisch tenzij er iets urgents speelt. In dat 
geval dient u uw gegevens achter te laten via een formulier bij de administratie en te 
verklaren dat u geen klachten heeft die op corona kunnen wijzen. 

 
 

Terug vanuit vakantiebestemmingen buiten Nederland 
Voor een aantal buitenlandbestemmingen gelden speciale reisadviezen van het ministerie 
van Buitenlandse Zaken. De actuele reisadviezen zijn te vinden op de website Nederland 
Wereldwijd. Voor een leerling die op reis is geweest naar een land met code ‘oranje’ of 
‘rood’, kan dit betekent dat deze leerling nog 10 dagen in quarantaine moet blijven. In dit 
geval dient een ziekmelding via tel. (0346) 26 24 08 te worden gedaan. 
 
 
Ventilatie 
Tijdens de onderwijsactiviteiten worden deuren en ramen zo veel mogelijk open gehouden 
om continu te ventileren. De mechanische ventilatie wordt zo optimaal mogelijk ingeregeld. 
Voor 1 oktober 2020 ontvangt u nadere informatie over de ventilatie op het Broeckland 
College. Voor verdere informatie over ventilatie verwijs ik naar de hieronder bijgevoegde 
brief van het bestuur van de Willibrord Stichting. 
 
 
Aanwezigheid en eventueel ziekmelden 
De aanwezigheid van leerlingen tijdens de leeractiviteiten op school is verplicht. Mocht uw 
kind ziek zijn dan dient u een ziekmelding te doen. Hoe dit werkt is te vinden op: 
https://www.broeckland.nl/ziekmelden-en-verlof/ .   
Wanneer een leerling afwezig is zonder geldige reden dan zullen we dit op deze manier 
vastleggen in Magister. Waar nodig zullen we ook een melding doen bij de leerplicht. 
 

https://www.broeckland.nl/ziekmelden-en-verlof/
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Door samen alle maatregelen goed in acht te nemen draagt iedereen bij aan een veilige 
schoolomgeving! 
 
Ik wil u namens het hele Broeckland College een goed schooljaar wensen. 
 
Guido van Hoek 
 



 

Willibrord Stichting voor rk, pc en Interconfessioneel (rk/pc) Voortgezet Onderwijs voor Utrecht en omstreken 
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Onderwerp : Opening scholen op 2 juni 2020 
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Aan: leerlingen en ouders van middelbare scholen van 

Stichting PCOU Willibrord 

 

 

Start van een nieuw schooljaar  

 

We hopen dat iedereen genoten heeft van de zomervakantie en vol energie en frisse zin begint 

aan het nieuwe schooljaar. Al voor de zomervakantie is besloten dat de scholen na de vakantie 

weer geheel open gaan. Na een lange periode van thuisonderwijs en vakantie ontmoeten jullie 

de docenten en klasgenoten straks weer dagelijks op school. Onze docenten zijn blij dat ze jullie 

weer mogen begroeten en kunnen lesgeven op school.  

 

Hygiënemaatregelen en 1,5 meter afstand 

In augustus heeft premier Rutte tijdens een persconferentie aangegeven dat de bestaande 

maatregelen ongewijzigd blijven. Met als aanvulling dat we in de thuissituatie niet meer dan 6 

gasten uitnodigen.  

Dus: 

• We blijven de hygiënemaatregelen (handen wassen en hoesten of niezen in je elleboog) in 
acht nemen; 

• We blijven thuis bij verschijnselen van verkoudheid, hoesten of koorts; 

• We blijven ook thuis als een gezinslid positief op COVID-19 is getest en melden dit bij de 
schooldirectie;  

• We houden 1,5 meter afstand tot volwassenen in de school.  
 

Leerlingen onderling hoeven de 1,5 meter afstand binnen school niet aan te houden.  

Ook volgen wij in het onderwijs nog steeds het protocol van de VO-raad ‘Volledig openen VO (19 

augustus)’.  

 

 

https://www.vo-raad.nl/artikelen/opening-scholen-na-de-zomervakantie
https://www.vo-raad.nl/artikelen/opening-scholen-na-de-zomervakantie


 

  5 van 5 

W
I
L
L
I
B

R
O

R
D

 

 

 

Ventilatie en mondkapjes 

Een gezond binnenklimaat voor leerlingen en medewerkers vinden wij van groot belang. De 

afgelopen weken is er in de media veel aandacht geweest voor ventilatie op scholen. Wij volgen 

hierin de richtlijnen die door het RIVM en de GGD zijn aangereikt, waarin bijvoorbeeld wordt 

geadviseerd over ventilatie via het openen van ramen en deuren en via ventilatiesystemen.  

Voor al onze schoolgebouwen geldt dat door specialisten de werking van de ventilatiesystemen 

is (of nu wordt) onderzocht. Eventueel benodigde aanpassingen of aanvullende maatregelen 

worden zo spoedig mogelijk gedaan.  

Indien van toepassing, wordt u hierover geïnformeerd door de leiding van de school/school van 

uw kind(eren).  

We hebben er als scholengroep ook voor gekozen om leerlingen en collega’s dringend te 

verzoeken dat zij mondkapjes dragen in de verkeersruimtes van onze scholen, dat zijn 

bijvoorbeeld de gangen en de kantine. Dit is geen verplichting, maar een dringend verzoek. We 

willen een omgeving creëren waarin iedereen zich zo veilig mogelijk voelt en de kans op 

besmettingen zo klein mogelijk is. Iedere school informeert de leerlingen over de details die op 

elke school gelden. 

We zijn nog niet af van het coronavirus en kunnen nog niet terug naar ‘normaal’, maar we maken 

er onder alle omstandigheden met elkaar het beste van. We wensen iedereen een goed 

schooljaar toe en herhalen nog maar eens: Zorg goed voor jezelf en elkaar en blijf gezond! 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

Marc Mittelmeijer en Fawzia Nasrullah, 

college van bestuur 


