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Enschede, 14 augustus 2020 

 

Betreft: start van het nieuwe schooljaar 

 

 

Beste leerling en ouder(s)/verzorger(s), 

 

Van harte welkom in het nieuwe schooljaar 2020-2021. Voor de leerlingen die al op school 

zaten, is het een welkom terug. Voor de nieuwe leerlingen is het: fijn dat jullie nu ook bij ons 

op school zitten. Dat welkom geldt ook voor u als ouder(s)/verzorger(s). Met elkaar gaan we 

er een heel mooi schooljaar van maken. 

 

In meerdere opzichten wordt het wederom een bijzonder schooljaar. Veel staat nog niet 

vast, omdat we natuurlijk niet weten hoe het coronavirus zich ontwikkelt en wat dat gaat 

betekenen. Wij snappen heel goed dat sommigen van jullie het spannend vinden om weer 

naar school te gaan. Omdat je bijvoorbeeld in een nieuwe klas komt, waar je wellicht nog 

niet iedereen kent, maar ook omdat er veel berichten zijn rondom het coronavirus. Dat is 

heel begrijpelijk. Met deze brief informeren wij jullie over de start van het schooljaar. 

 

Praktische maatregelen op school 

Voor het nieuwe schooljaar hebben we de (landelijke) richtlijnen vertaald naar onze 

schoolsituatie. Deze praktische maatregelen staan hieronder, zodat iedereen daarmee 

rekening kan houden. Tijdens de zomervakantie hebben we helaas een opleving van het 

virus gezien, waardoor het extra belangrijk is dat we ons allemaal aan de maatregelen 

houden. De mentor bespreekt de maatregelen met de klas. Aan u als ouders/verzorgers 

willen wij vragen om deze ook samen met uw zoon/dochter door te nemen. Daarmee wordt 

het belang hiervan nog eens onderstreept. 

 

 Leerlingen hoeven niet langer anderhalve meter afstand van elkaar te houden. De 

anderhalve meter regel geldt wel tussen onze leerlingen en onze medewerkers en 

onze medewerkers onderling. De praktijklessen en gymlessen vormen hierop een 

uitzondering, omdat daar de anderhalve meter afstand tussen docent en leerling 

niet altijd haalbaar is. Dit lijkt tegenstrijdig, maar als publieke organisatie dienen wij 

ons aan deze regels houden.  

 Leerlingen die met klachten conform de RIVM richtlijnen toch naar school komen, 

worden naar huis gestuurd. Ouders/verzorgers worden in dat geval geïnformeerd. 

 Leerlingen en medewerkers moeten zich houden aan de RIVM voorschriften 

omtrent handen wassen en andere persoonlijke hygiëne. Op school zijn 

hygiënische middelen beschikbaar en gemeenschappelijke ruimtes worden extra 

schoongemaakt. We vragen leerlingen en medewerkers om ook thuis extra 

aandacht te schenken aan persoonlijke hygiëne. 

 

 

 

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden
https://www.rivm.nl/hygiene/handen-wassen
https://www.rivm.nl/hygiene
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Ventilatie 

Er is de afgelopen tijd veel aandacht geweest voor het belang van goede ventilatie en de 

mogelijke rol die ventilatiesystemen spelen bij de verspreiding van het virus. Dit heeft geleid 

tot bezorgdheid onder leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers. We begrijpen dit heel 

goed en doen er alles aan om onze school zo veilig mogelijk te maken.  

 

De ventilatiesystemen van alle Bonhoeffer locaties zijn net voor of tijdens de zomervakantie 

gecontroleerd en ingesteld volgens RIVM-richtlijnen. Dit betekent dat er 100% aanvoer van 

verse buitenlucht is en er geen binnenlucht circuleert. Daarnaast gelden onderstaande 

maatregelen:   

 Zolang het weer het toelaat ventileren we met geopende ramen en/of deuren. We 

bereiden ons voor op een scenario waarbij de weersomstandigheden het niet meer 

toelaten om op deze manier te ventileren. 

 Geen ventilatoren of airco’s. 

 De afzuiging van machines mag wel gebruikt worden.  

 

Wij zijn ons ervan bewust dat bovenstaande maatregelen geen 100% bescherming bieden, 

maar hierdoor sluiten we verspreiding van het virus zoveel mogelijk uit. 

 

Wanneer blijf je thuis? 

Het uitgangspunt is dat alle leerlingen fysiek onderwijs op school volgen, conform het 

besluit van het kabinet (24 juni 2020). We benadrukken de volgende punten:  

 Leerlingen die ziek zijn, volgen de gebruikelijke ziekmeldingsprocedure. 

 Leerlingen MOETEN thuisblijven bij neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, 

hoesten, benauwdheid, verhoging/koorts of bij plotseling verlies van reuk en/of 

smaak (zonder neusverstopping). 

 Leerlingen met bovenstaande verschijnselen laten zich zo spoedig mogelijk testen 

en blijven thuis tot de testuitslag bekend is. Ook huisgenoten blijven in dat geval 

thuis. Blijk je geen corona te hebben, dan vervalt de quarantaineplicht.  

 Leerlingen die tot de risicogroep behoren of leerlingen met huisgenoten die tot de 

risicogroep behoren, kunnen in overleg met hun mentor/afdelingsleider thuis 

onderwijs volgen.  

 

Testen 

In de afgelopen weken is gebleken dat spoedig testen bij de eerste coronaverschijnselen 

zeer belangrijk is bij de bestrijding van het virus. Wij verwachten van u als 

ouders/verzorgers dat u uw zoon/dochter bij de eerste verschijnselen zo spoedig mogelijk 

laat testen. Tot de uitslag bekend is, dient uw kind thuis in quarantaine te blijven. Dat geldt 

ook voor huisgenoten. In dat geval zullen wij ons onderwijs voor uw zoon/dochter hierop 

aanpassen. U kunt dit bespreken met de afdelingsleider. 

 

Quarantaine 

Ben je na 3 augustus op vakantie geweest in een gebied met een oranje of rood reisadvies, 

dan dien je 14 dagen in quarantaine te blijven. 

 

https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen
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Actuele informatie 

Het is belangrijk dat iedereen zich aan deze maatregelen houdt, want samen maken we een 

veilige en plezierige school. Omdat de ontwikkelingen soms snel kunnen gaan, zullen we de 

maatregelen van tijd tot tijd updaten. Mocht je twijfelen: op bc-enschede.nl/corona staat 

altijd de meest recente informatie. Aanvullende locatiespecifieke informatie ontvang je begin 

volgende week van jouw eigen locatiedirectie. 

 

Je zult volgende week merken dat we (natuurlijk) nog te maken hebben met een aantal 

beperkingen. Tegelijkertijd doen we ons best om vooral te kijken naar wat wél kan. We 

kunnen nu al zeggen dat het schooljaar 2020-2021 een bijzonder jaar zal worden in de 

geschiedenis van onze school. Dat schooljaar maken we met elkaar: leerlingen, 

ouders/verzorgers en medewerkers.  

 

We wensen jou een veilig en fijn schooljaar toe. 

 

Met vriendelijke groet, 

Jan van Schilt en Genio Ruesen 
centrale directie 

https://www.bc-enschede.nl/leerlingen/onze-school-en-corona-covid-19

