Aan de leerlingen en de ouders/verzorgers van
het Zaanlands Lyceum

Zaandam, 14 augustus 2020
Kenmerk: 20-36 MvD/mk

Betreft: actuele informatie start schooljaar

Beste leerlingen, geachte ouders/verzorgers,
De zomervakantie is bijna voorbij. De scholen gaan weer open. Hoewel wij hier ontzettend
naar uitzien, begrijpen wij heel goed dat de zorgen ook bij u wellicht toenemen nu het
coronavirus weer oplaait. Wij willen daarom heldere richtlijnen communiceren om mogelijke
verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen en de gezondheid van onze
leerlingen en medewerkers te waarborgen. Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en de
beslissingen van het ministerie en volgen deze op de voet.
Hygiëne en schoonmaak
➢ Je wast je handen bij binnenkomst van het gebouw en van het lokaal met
desinfecterende zeep. Deze staat klaar bij de entree en in elk lokaal.
➢ Je maakt je eigen tafeltje schoon bij binnenkomst. Benodigd materiaal is in elk lokaal
aanwezig.
➢ Je schudt geen handen met volwassenen.
➢ Je niest en hoest in je elleboog.
Je komt niet naar school
➢ Als je een neusverkoudheid hebt, hoest, benauwd bent en koorts boven de 38 graden
hebt.
➢ Je blijft thuis bij klachten en laat je testen bij de GGD.
1,5 meter
➢ Je houdt altijd 1,5 meter afstand tot het personeel van het Zaanlands Lyceum.
Pauzes
➢ Bij droog weer houd je pauze op het schoolplein en het basketbalveld.
➢ Als het regent kan je de grote aula, de aula begane grond, de kluizengang en de LOgang gebruiken.

Kantine
➢ Het uitgiftepunt voor eten en drinken (de kantine) gaat weer open. Na aanschaf van
een broodje of drinken ga je (tijdens de pauzes) zo snel mogelijk naar buiten.
Looproutes
➢ De looproutes vervallen.
Ventilatie
➢ Begin juli heeft een onafhankelijk bureau de ventilatie van het gebouw gecontroleerd.
We voldoen aan het bouwbesluit.
Achterstanden
➢ Door het werken met toetsperiodes, is er bij de aanvang van het schooljaar
voldoende ruimte om eventuele achterstanden te inventariseren en weg te werken.
Gezin in thuisquarantaine
Als je op vakantie geweest bent in een land of gebied met code oranje of rood? Dan geldt de
overheidsregel dat je bij thuiskomst met het gezin veertien dagen in thuisquarantaine gaat.
Neem contact op met de school om hierover afspraken te maken.
We beseffen dat bovenstaande veel discipline vraagt van ons allen. Als iedereen zich aan de
richtlijnen in en rond de school houdt, krijgen wij dit echter zonder meer voor elkaar.
Met vriendelijke groet,

Drs. M. van Dijk
Rector

