
 

   

 
 
Beste ouder(s), verzorger(s),  
 
Het coronavirus vlamt weer hevig op in Nederland, ook in Almere. Tijdens de 
persconferentie van dinsdag 13 oktober jl. hebben premier Rutte en minister De Jonge 
onder andere aangegeven dat de scholen open blijven en dat onderwijs in fysieke vorm 
doorgang kan blijven vinden. 
 
Maatregelen  
Onze medewerkers en leerlingen houden zich al aan de bekende hygiënemaatregelen 
en richtlijnen van het RIVM. Ouders en derden komen zo min mogelijk de school in. Het 
RIVM geeft aan dat verspreiding van het coronavirus onder kinderen minder vaak 
voorkomt. Het is daarom voor leerlingen in het voortgezet onderwijs niet nodig om 1,5 
m afstand te houden van elkaar. Docenten onderling, en leerlingen en docenten in het 
voortgezet onderwijs houden wél 1,5 meter afstand van elkaar. Leerlingen en docenten 
met klachten (verkoudheid, hoesten, koorts) blijven thuis. Twijfelt u of uw kind naar 
school kan, raadpleegt u dan onze beslisboom. 
 
Mondkapjes verplicht per 19 oktober 2020 

ASG stelt met ingang van 19 oktober 2020 (na de herfstvakantie) voor al haar scholen in 
het voortgezet onderwijs mondkapjes verplicht. Enkele ASG-scholen hebben de 
mondkapjesplicht al eerder ingesteld. Het dragen van mondkapjes op momenten van 
verplaatsing is nadrukkelijk een aanvulling op de basisregels en geen vervanging 
daarvan. Het blijft dus van belang om afstand te houden, handen te ontsmetten, in de 
binnenkant van de elleboog te hoesten of te niezen en thuis te blijven bij klachten. 
 
Versneld testen 
Voor een docent is het mogelijk om zich versneld te laten testen. Daardoor weten 
docenten (en dus ook de school) snel wat de uitslag van hun test is en kan het 
onderwijs – bij een negatieve test - doorgang blijven vinden. Wij hopen dat het 
coronavirus de komende weken weinig vat krijgt op onze scholen. Mocht dat 
onverhoopt toch het geval zijn, dan rekenen wij op uw begrip.  
 
Wij hebben veel waardering voor de wijze waarop u de afgelopen periode de school 
heeft gesteund. Alleen doordat we het met elkaar doen - ouders, leerlingen én school - 
kan ons onderwijs door blijven gaan. Dank u wel! 
 
Met vriendelijke groet,  
Namens de Almeerse Scholen Groep,   
 
 
De heer H. Griffioen MSc   Mevrouw S. Olivier 
Voorzitter College van Bestuur   Lid College van Bestuur 
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