
 

 

Asten / Someren, 1 oktober 2020 

Betreft: update corona 

 

 

 

Beste ouders, 

 

Corona blijft ons leven beheersen. Ook op het Varendonck College proberen we steeds snel 

te schakelen om ons beleid zo goed mogelijk aan de dan geldende regels aan te passen. In 

deze brief praten we u bij over de huidige stand van zaken in het besef dat de situatie ieder 

moment weer kan veranderen. 

 

Allereerst het (nu nog) goede nieuws, dat ons op dit moment geen besmettingen op het 

Varendonck College bekend zijn. Ook die situatie kan natuurlijk elk moment veranderen, al 

doen we er alles aan om het zo te houden. 

 

Coronaregels 

We gaan bij al onze coronamaatregelen uit van de RIVM-regels, waarvan de anderhalve 

meter afstand van en tussen volwassenen de belangrijkste is. Op basis van deze 

uitgangspunten hebben we aan het begin van het schooljaar coronaregels afgesproken. 

Deze regels zijn overal op school zichtbaar. 

 

Blijf thuis bij klachten 

De VO-Raad helpt scholen in het voortgezet onderwijs ook bij de uitvoering van de RIVM-

maatregelen. De VO-Raad heeft een ‘beslisboom’ opgesteld die u en ons helpt om te 

besluiten of iemand van 12 jaar of ouder met klachten thuis moet blijven. Deze beslisboom 

ontvangt u als bijlage bij deze brief.  

Blijft uw kind thuis wegens coronagerelateerde klachten? Dan meldt u uw kind ziek volgens 

de geldende afspraken en vermeldt u bij de ziekmelding dat dit wegens corona is. Dat helpt 

ons om de trends in de ziekmeldingen goed te kunnen monitoren. 

 

De lessen 

Is uw kind thuis wegens coronagerelateerde klachten? Dan kan hij of zij de les als 

toehoorder volgen via Teams. Onze docenten zetten hun laptop open en zorgen er zo voor 

dat de betreffende leerlingen de les toch kunnen volgen. Uw kind kan daarnaast via 

Magister het huiswerk of studiewijzer bekijken en aan de slag blijven. Bij afwezigheid langer 

dan een week kunt u contact opnemen met de mentor om maatwerkafspraken te maken 

zodat de voortgang van het schoolwerk van uw kind niet in gevaar komt.  
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Pauze 

Alle leerlingen pauzeren buiten en nemen vanaf nu de jas mee naar het lokaal en hangen 

deze over de stoel. In geval van onbestendig weer hebben ze dan hun jas bij de hand. Dit 

voorkomt onnodige verkeersbewegingen in het gebouw. 

Als het weer dusdanig is dat buiten pauzeren niet kan, dan wordt dit voorafgaand aan de 

pauze via de intercom gecommuniceerd. De leerlingen pauzeren dan in het lokaal mét de 

docent die voorafgaand aan de pauze lesgaf aan de groep. 

 

Ventilatie 

Per brief van 17 augustus 2020 heeft minister Slob aan de Tweede Kamer een update 

gegeven over de ventilatie in schoolgebouwen in relatie tot de verspreiding van het 

Corona-virus. Kern van deze boodschap is dat schoolgebouwen qua ventilatie moeten 

voldoen aan het vigerende Bouwbesluit. Voor scholen gebouwd tot 2012 gelden daarbij de 

eisen voor bestaande bouw, voor scholen vanaf 2012 gelden de eisen voor nieuwbouw. 

Beide locaties van het Varendonck College voldoen aan het bouwbesluit. Dat betekent 

concreet dat de ventilatiecapaciteit voldoende is. Omdat de gebouwen in Someren aan 

oudere eisen voldoen, is ventileren daar nog steeds gewenst. 

 

Uitgestelde activiteiten 

Wegens de vernieuwde richtlijnen zijn de volgende activiteiten uitgesteld. We onderzoeken 

of we de activiteiten op een ander moment kunnen laten plaatsvinden. 

• Excursie Xanten (7 oktober) voor gymnasium 2+3  

• Brugklaskamp VWO-HAVO  

• Thema-avond ouderraad  

• Internationaliseringsactiviteiten (dus ook de aanmelding voor deze reizen) 

Uw mening 

We zijn erg benieuwd hoe iedereen het ervaart om weer op school te zijn binnen de regels 

en afspraken rondom Corona. We willen u dan ook vragen om deze vragenlijst in te vullen. 

Heeft u meerdere kinderen op onze school? Dan is het voldoende om het formulier voor 

uw oudste kind in te vullen. Het invullen duurt maximaal 2 minuten. We hebben ook een 

vragenlijst voor onze leerlingen gemaakt die we hen deze week via Magister toesturen. 

Wilt u uw kind(eren) hierop attenderen? 

 

We hopen dat iedereen gezond blijft en zoveel mogelijk naar school kan blijven komen. 

Mocht u vragen hebben dan kunt u het beste contact opnemen met de mentor van uw 

kind. 

 

Met vriendelijke groet, 

Irma van Nieuwenhuijsen, rector 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=868OVVf1k0urOMgNRHvIgO1hysn1_7lIhEWWzC9PMuBUQVpWTUhXTkJMVjlOV0lMWElXTllHSk9SQi4u

