
 

 

 

 
Bussum, 21 augustus 2020 
 
 
Betreft: corona-maatregelen 
 
 
Beste ouders en verzorgers, 
 
Zoals u weet, geven wij sinds enkele dagen weer les aan hele groepen. Hierover deel ik graag 
enkele zaken met u. 
 
In de eerste plaats: over het algemeen gaat het goed. De leerlingen die ik sprak zeiden dat ze 
blij zijn dat ze weer naar school mogen en dat ze zich tot nu toe in het nieuwe schooljaar prettig 
voelen op school. De introductiedagen van onze nieuwe brugklassers zijn goed en gezellig 
verlopen en vanaf vandaag volgen ook zij hun lessen. Al mijn collega’s en ik zijn blij dat we weer 
met onze leerlingen mogen werken.  
 
Docenten en ondersteunende collega’s zijn begrijpelijkerwijs op zoek naar de manier waarop zij 
het beste kunnen omgaan met de anderhalve meter-regel, die in de praktijk soms lastig is te 
handhaven. 
 
Overigens zijn wij verplicht eenrichtingsverkeer in het gebouw in te voeren en te handhaven. 
Zodoende is overal met pijlen aangegeven welke kant leerlingen en collega’s moeten oplopen. 
Handhaving hiervan is lastig. Ik kan dat ook goed begrijpen. Het valt niet mee van mensen te 
verwachten dat zij een extra stukje lopen als zij ook een kortere route kunnen nemen. Toch is 
dit belangrijk. Ik stel het op prijs als u dit met uw zoon of dochter bespreekt en het belang ervan 
benadrukt. Hetzelfde geldt voor het naleven van de hygiënemaatregelen. Het zou heel fijn zijn 
als u met ons het belang ervan benadrukt. 
 
Tot slot breng ik de volgende twee zaken onder uw aandacht: 

• als leerlingen klachten hebben, luidt de instructie: laat je testen en blijf thuis totdat je de 
uitslag hebt; 

• leerlingen die uit een risicogebied komen, blijven 10 dagen thuis voordat zij naar school 
kunnen gaan. 

 
Natuurlijk willen we allemaal voorkomen dat er een uitbraak van het virus in onze regio komt. 
Door bovenstaande maatregelen in acht te nemen, kunnen wij hieraan een bijdrage leveren. 
 
Ik hoop u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. Ik doe mijn best om u in de komende tijd 
op de hoogte te stellen van ontwikkelingen als daar aanleiding toe is. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
Jan Adels 
rector Willem de Zwijger College 


