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Alle leerlingen en ouder(s)/verzorger(s)  
   

 
 

 

 

 

Geachte leerlingen en ouder(s)/verzorger(s), 

 
Op De nieuwe Havo volgen wij de bekende Corona-richtlijnen van de rijksoverheid. Een link naar de bijbehorende 
site is onderaan de tekst te vinden.  
 
Omdat wij regelmatig vragen krijgen of een kind wel of niet thuis moet blijven, vragen wij uw aandacht voor het 
volgende. Een belangrijke richtlijn is dat leraren, leerlingen en ondersteunende medewerkers 24 uur thuisblijven 
bij één of meer van de volgende klachten: 
 
Neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, plotseling verlies van reuk of smaak, verhoging 
(tot 38 graden Celsius) of koorts. Bij 24 uur klachtenvrij, mogen kinderen, ouders/verzorgers en 
onderwijspersoneel weer naar school. Kinderen (en ouders) blijven ook thuis als iemand anders in huis 
verkouden is en koorts heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar school.  
 
Belangrijk is dat de leerling met lichte klachten zo veel mogelijk het onderwijs op afstand volgt. De leerling neemt 
wanneer hij thuisblijft met klachten direct contact op met zijn coach of mentor. De ouders melden de absentie zo 
snel als mogelijk bij de administratie van De nieuwe Havo. 

Als mijn kind langdurig verkoudheidsklachten of hooikoorts heeft, kan mijn kind dan wel naar school? 

Als uw kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is, dan herkent u de klachten. Het kind mag dan gewoon 
naar school. Twijfelt u, of zijn de klachten anders dan u gewend bent? Houd uw kind dan thuis tot de (nieuwe) 
klachten voorbij zijn of laat uw kind testen. 

Welke aanvullende maatregelen neemt De nieuwe Havo om verspreiding van het virus te voorkomen? 

Behalve dat wij ons strikt houden aan de richtlijnen van de rijksoverheid, hebben wij de volgende maatregelen 
genomen: 
 

1. De lokalen worden extra geventileerd. Naast de bestaande ventilatie houden wij deuren en ramen 
voorafgaand, tijdens en na de les zo veel mogelijk geopend. Wij verzoeken alle leerlingen zich extra warm 
aan te kleden; 

2. De pauze vindt zo veel mogelijk buiten plaats. Datzelfde geldt voor onze gymlessen. 
3. In de gymzalen is extra ventilatie aangebracht; 
4. Ouderavonden vinden in klein verband plaats. 

 
Mocht u vragen hebben, neem gerust contact met ons op. 

Met vriendelijke groeten, 
 
De nieuwe Havo 
Dhr. J.W. Schoneveld, Directeur 
info@denieuwehavo.vova.nl 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fonderwerpen%2Fcoronavirus-covid-19%2Ftesten%2Fafspraak-maken&data=02%7C01%7Ca.vanbreukelenadelerhof1%40vova.nl%7Cdc806244782c4b51d2b408d852873138%7Cc908cc46554c4131865345522e68e291%7C0%7C0%7C637350087890764803&sdata=zUAn%2BeK0F2xCvzmx43%2BD8JYdzHaqHyTIWjl6j6sAN2U%3D&reserved=0
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https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-
onderwijs/voortgezet-onderwijs 
 

 
 

 

Veelgestelde vragen over het coronavirus en 

voortgezet (speciaal) onderwijs | Coronavirus 

COVID-19 | Rijksoverheid.nl 
Scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs gaan na de 

zomervakantie weer helemaal open. Vanaf 1 juli hoeven leerlingen 

op het voortgezet (speciaal) onderwijs onderling geen afstand 

meer te houden. Leerlingen en onderwijspersoneel houden nog 

wel 1,5 meter afstand. De centrale examens gingen niet door. Het 

schoolexamen is de basis voor het diploma. 

www.rijksoverheid.nl 
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