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 Inhoud: 
1. Corona feiten en mondkapjes 
2. Ventilatie op school 
3. Wanneer blijf je thuis? Beslisboom 

 
 

Maandag 5 oktober: 

NEEM JE EIGEN MONDKAPJE(s) MEE! 

 
1. Corona feiten en mondkapjes 

 

Bij corona ontwikkelingen op onze school informeren we u iedere week op vrijdag via 
een email. 
Tot op heden (2 oktober) zijn er geen positieve corona besmettingen bekend op onze 
school. Er zijn al verschillende testen afgenomen bij collega’s maar die zijn tot op 
heden allemaal negatief. Het is voorgekomen dat een gezinslid van een collega en ook 
bij leerlingen thuis wel positief is get 
est. Als dat zo is moet onze leerling 10 dagen thuis blijven (in quarantaine). Wij willen 
zo weinig mogelijk risico’s lopen om het virus binnen de school te krijgen. 

Mocht er toch een besmetting op onze school geconstateerd worden, en die kans is aannemelijk, onderzoeken wij 
direct wie er in aanmerking zou komen voor een contactonderzoek van de GGD. Het gaat daarbij om leerlingen en/of 
medewerkers die langer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van de besmette persoon zijn geweest. 
 
Als in het gezin van onze leerling een besmetting bestaat moeten wij dat direct weten. Onze leerling moet dan thuis 
blijven (10 dagen in quarantaine). 
 

Lesuitval 

Omdat er regelmatig een collega niet is vanwege klachten en testen lukt het ons niet om alle lessen door te laten gaan. 

Inmiddels hebben we wel enkele vervangers bereid gevonden maar dat is niet voldoende om alles door te laten gaan. 

Wij communiceren lesuitval via onze website (zie roosterwijzigingen) of de zermelo app. 

 

Dringend advies: Maandag 5 oktober: 

NEEM JE EIGEN MONDKAPJE(s) MEE! 

 

 

 

 

 

 

SingelDingen 
Informatieblad van het Hooghuis, locatie De Singel voor Praktijkonderwijs 



 

Mondkapjes 

De overheid adviseert nu ook voor het onderwijs dringend dat 

leerlingen in het gebouw in gangen en de aula mond/neusmaskers 

gaan dragen. Het dragen daarvan hoeft niet in een lessituatie 

(theorieles), dus zodra de leerlingen in het lokaal zitten mag het 

masker af. In de praktijklokalen kan de docent vragen om een 

mondkapje te blijven dragen tijdens de les. Het is tijdens de 

praktijklessen lang niet altijd mogelijk om de 1,5 meter regel na te 

leven.  Dit advies volgen we binnen alle Hooghuisscholen op. 

Leerlingen wordt daarom met nadruk gevraagd vanaf maandag 5 

oktober a.s. een mond/neusmasker bij zich te hebben en op de 

bewuste plekken te dragen. We hopen dat hierdoor het risico op 

verdere besmetting verlaagd wordt.  

Maandag 5 oktober: 

NEEM JE EIGEN MONDKAPJE(s) MEE! 

 

 

2. Ventilatie op school 
 

Middels dit artikel informeer ik u over de maatregelen die we hanteren op onze school.  Vanaf afgelopen zomer veel 
aandacht geweest voor de luchtkwaliteit in schoolgebouwen. De Stichting Carmelcollege (ons schoolbestuur) vindt het 
belangrijk om een goed beeld te schetsen van de huidige situatie op school.  
 
Luchtkwaliteit en ventilatie zijn factoren die mogelijk een rol spelen in de wijze waarop het virus wordt overgedragen, 
waarbij wetenschappers benadrukken dat dit een factor is die in mindere mate invloed heeft op de verspreiding van het 
Covid-19 virus dan ons gedrag. 
Hierbij stip ik daarom nog even de belangrijkste algemene gedragsregels aan en ga ik nader in op de wijze waarop we 
invulling even aan een gezond werkklimaat. 
 
Algemene gedragsregels 
We houden ons binnen de scholen van het Hooghuis aan de richtlijnen van het RIVM. Samengevat hanteren we de 
volgende regels: 
 

- Heb je verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)? Of moet je hoesten? Of heb je 
last van benauwdheid, verhoging of koorts? Of kun je ineens niet meer ruiken of proeven? Dan mag je niet op 
school komen en moet je een coronatest doen. 

- Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar. Leerlingen houden afstand van volwassenen. 
- Iedereen wast de handen en niest of hoest in de elleboog. 
- We schudden geen handen.  
- Ons eigen gedrag bepaalt of we verspreiding van het virus voorkomen of juist niet. Iedereen doet mee! 
- De VO-raad en het ministerie van OCW adviseren dringend op school in gangen en aula een mondkapje te 

dragen 
 
Als er in uw gezin iemand positief getest is op corona dan dient u dit DIRECT aan school door te geven. Uw kinderen die 
op onze school zitten moeten dan 10 dagen in quarantaine (thuis blijven). Dits van groot belang voor de veiligheid en 
gezondheid van alle leerlingen en medewerkers op onze school. 
 
 
 
 



 

Ventilatiemogelijkheden en luchtkwaliteit 
Het Hooghuis is er van overtuigd dat een goede ventilatie bijdraagt aan een gezond 
werkklimaat. Daarom hebben we de afgelopen maanden extra aandacht besteed aan 
ventilatie en luchtkwaliteit.  
 
Wat hebben we op onze school al gedaan? 

- We zetten de klimaatinstallaties zo lang mogelijk aan. Dat noemen we 
‘maximaal ventileren’. Hierdoor komt zoveel mogelijk verse buitenlucht naar 
binnen, en gebruikte binnenlucht naar buiten.  

- We voorkomen recirculatie (de verplaatsing van lucht zonder dat er verse 
buitenlucht wordt ingevoerd). Airco’s, ventilatoren en recirculatiesystemen 
zijn uitgeschakeld en/of worden niet gebruikt. Deze mogen alleen gebruikt 
worden als er maar één persoon in een ruimte aanwezig is.  

- Onze school (De Singel) heeft een uitgebreid ventilatiesysteem. 
 
De ventilatiesystemen van De Singel staan op “groen”. Dat betekent dat ons ventilatiesysteem voldoet aan het 
bouwbesluit. In onze situatie wordt er enkel verse buitenlucht naar binnen geblazen en gebruikte binnenlucht naar 
buiten afgevoerd. Daarnaast ventileren we alle ruimtes regelmatig door ramen en deuren open te zetten. 
 
Wat gaan we de komende tijd doen? 
We hangen de komende tijd CO2-meters op, die continu de luchtkwaliteit blijven meten. De meetresultaten worden 
automatisch geregistreerd en gebruiken we om te blijven toetsen aan de normen. Waar nodig zullen we nieuwe 
maatregelen treffen. 
 

 Maandag 5 oktober: 

NEEM JE EIGEN MONDKAPJE(s) MEE! 
 

 
 

Samen zorgen we voor een veilige schoolomgeving! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. Wanneer blijf je thuis en ga je testen? Beslisboom 

 
 

 

 


