
 

Pieter Kieftstraat 20 Postbus 316 T (0251) 65 91 19 info@bonhoeffer.nl 
 1900 AH Castricum F (0251) 65 52 43 www.bonhoeffer.nl 
 

Castricum, 6 november 2020 
Beste leerlingen, beste ouders,  
 
We leven inmiddels meer dan twee weken in gedeelde lock-down. Op school hebben leerlingen en 
medewerkers inmiddels een weg gevonden om toch met elkaar op goede manier om te blijven gaan. 
Maar het blijft spannend, en soms is dat ook echt voelbaar in de school.  
Gelukkig zorgen de meeste leerlingen ervoor dat ze bij klachten thuis blijven, een mondkapje dragen 
in de ruimtes buiten het klaslokaal en dat ze 1,5m afstand tot de medewerkers houden. Dat is 
geruststellend en belangrijk want het gesprek is de laatste tijd wel erg veel gegaan over de vraag hoe 
verantwoord het is om de school open te houden. Wij hebben met zijn allen de taak om te laten zien 
dat we veilig en verantwoord met elkaar om gaan zodat we ook met zijn allen naar school kunnen 
blijven gaan. Ik kan niet vaak genoeg zeggen dat dit de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle 
leerlingen en medewerkers is. En als ik terugkijk op de afgelopen maanden, ben ik ervan overtuigd 
dat we die verantwoordelijkheid ook allemaal pakken.  
De afgelopen twee weken zijn er leerlingen geweest die positief op Corona getest hebben. Zodra de 
leerlingen op de hoogte waren, zijn ze in quarantaine gegaan. Hierdoor is het bijna niet voorgekomen 
dat er op school besmettingsgevaar is geweest. In gevallen waar wel besmettingsgevaar is geweest, 
zijn leerlingen naar huis gestuurd voor quarantaine en hebben we onderwijs op afstand 
georganiseerd. De procedure die we hierbij volgen is:  
 

• De school stemt de aanpak af met de GGD;  
• Medewerkers van de administratie voeren contactonderzoek uit. Het betreft hier de 

leerlingen die naast, achter en voor de besmette leerling in de klas hebben gezeten (ook bij 
praktische vakken) en bij contacten in de pauze;  

• Bij het contactonderzoek worden contacten onderzocht vanaf twee dagen voor de eerste 
klachten;  

• Leerlingen die in nauw contact zijn geweest worden door de afdelingsleider naar huis 
gestuurd voor quarantaine. Bij een grote groep nauwe contacten in één klas gaat de hele klas 
naar huis. De leerlingen die naar huis gaan bellen zelf hun ouders op om ze op de hoogte te 
brengen. De afdelingsleider informeert zo snel mogelijk na het naar huis sturen de ouders 
per e-mail;  

• De quarantaineperiode van tien dagen wordt gerekend vanaf de laatste dag dat een 
besmette leerling op school is geweest;  

 
Meer informatie is op de website van het RIVM is te vinden op: https://www.rivm.nl/coronavirus-
covid-19/kinderen.  
Er is afgelopen tijd ook veel aandacht voor ventilatie geweest. Ondertussen is onderzoek afgerond. 
De ventilatie is in de B en C vleugels zonder meer voldoende. In de A-vleugel blijft het belangrijk dat 
er goed geventileerd wordt. De ventilatie in de gymzalen is op zich voldoende, maar er zijn vragen 
over de luchtcirculatie. Dat wordt nog verder onderzocht. De ventilatie wordt verbeterd zodat deze 
overal in het gebouw op orde is. In verband met wachttijden is nog niet aan te geven wanneer dit op 
orde is. Daarom zijn een aantal leerlingen bezig om Bonhoeffertruien te laten maken. We kijken hier 
met smart naar uit.  
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Tenslotte zijn de gymlessen nog buiten. Dat zal voorlopig nog zo blijven. Zorg dus voor goede 
herfstbestendige buitensportkleding.  
We slagen er tot nu toe in om de school naar omstandigheden goed te laten draaien. Dat komt voor 
een deel door de opstelling van de leerlingen. Daar wil ik iedereen een compliment voor geven. Laten 
we ervoor zorgen dat we samen veilig en verantwoord met school bezig blijven.  
 
Met vriendelijke groet,  
Jesse Bos 


