18 september 2020
Betreft: coronamaatregelen op onze locatie in Breda:
Bij alle ingangen en in de klassen zijn desinfecterende handgels beschikbaar. Er
wordt met posters verzocht om de handen te desinfecteren bij een bezoek aan
Mencia. In alle klassen zijn materialen voorhanden om oppervlakten te reinigen
(spray, papieren rollen). Rondom de bureaus van docenten is een markering
aangebracht op 1,5 meter, waar dit niet kan zijn spatschermen geplaatst. Alle
docenten beschikken over een eigen, transparant gezichtsmasker.
De leerlingenstromen en verplaatsingen van docenten hebben we gescheiden door
10 minuten wisseltijd te organiseren tussen de lessen. Eerst gaan de docenten naar
een andere plek, daarna de leerlingen. In Zundert zijn in trappenhuizen de looproutes
gemarkeerd.
Het gebouw in Breda bestaat uit verschillende bouwdelen. Op de laatste vrijdag van
de zomervakantie is een onderzoek uitgevoerd waaruit scenario's voor ventilatie zijn
voortgekomen. Deze worden toegepast. In de praktijk betekent het ramen en deuren
open tijdens de lessen en het doorluchten van gangen en hallen in onze gebouwen.
Waar mechanische ventilatie aanwezig is wordt deze, in lijn met de aanbevelingen,
toegepast.
Er zijn sinds de zomer enkele meldingen van besmette leerlingen binnengekomen.
Beide leerlingen waren op het moment van de diagnose al enkele dagen thuis. Er is
in afstemming met de GGD bekeken welke maatregelen genomen moesten worden
en deze zijn uitgevoerd. Hierbij moet gedacht worden aan het informeren van
collega’s en ouders en het uitvoeren van de GGD-richtlijnen.
Omdat leerlingen en docenten extra alert zijn en zich laten testen bij klachten, zien
we een verhoogd afwezigheidspercentage. Naast de fysieke lessen bieden we
daarom vanaf deze online lessen aan. De fysieke les is te volgen voor leerlingen die
niet naar school kunnen komen en docenten kunnen vanuit thuis lesgeven aan een
groep op school. Uitgangspunt blijft dat leerlingen de lessen op school komen
volgen.
Met de leerlingenraad heeft een tussenevaluatie plaatsgevonden over de
maatregelen die we op school hebben genomen. Bij de start van het schooljaar
hebben zij hierover meegedacht en meegepraat. De leerlingen geven aan dat de
genomen maatregelen zichtbaar zijn en worden uitgevoerd. Het blijven herhalen van
de afspraken is wat hen betreft een aandachtspunt.
Voor meer informatie én de vraag wanneer uw kind wel of niet naar school mag
komen, verwijzen we naar de website van het RIVM:
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen

