
 

 

 

 

Aan alle ouders en leerlingen 

 

 

Datum: 16 oktober 2020 
Betreft: Mededelingen  

 

Beste leerlingen en ouder(s), verzorger(s),  

Het zijn onzekere tijden, en dat gaat voorlopig ook niet veranderen. Dat is iets dat wél zeker is na de  
persconferentie van afgelopen dinsdag. We houden er rekening mee dat de richtlijnen van het RIVM 
voor lange tijd van kracht blijven. Liever hadden we het anders gezien, maar het is niet anders. Gelukkig 
blijft op onze school het aantal leerlingen en medewerkers dat positief getest is op het virus nog steeds 
beperkt. We zien dat het overgrote merendeel van de leerlingen mondkapjes draagt. Mijn oproep aan 
jullie om de gedragsregel van het dragen van mondkapjes te ondersteunen heeft echt geholpen. Heel 
hartelijk dank daarvoor.  

Enkele mededelingen. 

- Mondkapjes worden nu verplicht. Tijdens de persconferentie van dinsdag 13 oktober werd een 
wettelijke verplichting aangekondigd voor het dragen van mondkapjes in publieke gebouwen. 
Naar aanleiding hiervan stellen alle scholen voor Voortgezet Onderwijs in Nijmegen het dragen 
van mondkapjes verplicht. Dat geldt ook voor onze school. Deze verplichting geldt voor alle 
leerlingen en alle medewerkers en gaat in meteen na de herfstvakantie, op maandag 26 
oktober. Onze MR heeft op 5 oktober unaniem ingestemd met deze verplichting. 

- Positief getest in de vakantie? Informeer dan ook in de vakantie zo spoedig mogelijk de school, 
op telefoonnummer 06 11106314. 

- Mentorgesprekken. De mentorgesprekken op 4 en 5 november gaan gewoon door, maar wel 
online. Over de inschrijving volgt nader bericht. 

- Aanpak oplopende achterstanden bij toetsen. We merken dat steeds meer leerlingen stress 
ondervinden van toetsen die zij buiten hun schuld om, hebben gemist. We hebben daarvoor 
een plan van aanpak gemaakt, waarbij leerlingen via inschrijving kunnen aangeven op welk 
moment zij een toets graag willen inhalen. Het plan is om in de 2e week na de herfstvakantie 
hiermee te starten. We zijn druk bezig met de voorbereiding. Nadere informatie volgt. 

- Het is koud in de school.  De ramen staan open, vanwege een goede ventilatie. Daarom vragen 
we onze leerlingen om zich warm aan te kleden. Kom niet in een T-shirtje, maar trek een 
warme trui aan. Dat is ook nog goed voor het klimaat. Als je het dan toch nog koud hebt, mag 
je je jas aanhouden in het lokaal. 

Ik wens jullie een hele fijne vakantie. Pas goed op elkaar, blijf gezond. 

Hartelijke groet, 
 
 
Hanneke Arpots, 
Rector NSG Groenewoud 


