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Lesrooster 27 oktober Hoofdluis
Op dinsdag 27 oktober aanstaande draaien we een  

40-minuten rooster. Op deze dag vindt er een cursus plaats 

voor 20 collega’s en staat in de middag een belangrijk 

studiemoment voor de secties gepland.  

Helaas houdt niet alleen het coronavirus de school bezig, 

maar duikt ook de hoofdluis de laatste tijd regelmatig op. In 

dit geval zullen we altijd melding maken op de monitor in het 

schoolgebouw, zodat alle leerlingen op de hoogte zijn. We 

adviseren de leerlingen met een locker om de jas ook daar in 

op te bergen. 
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Het is bijna herfstvakantie. We zitten aan het einde van de 

activiteitenweek. Hoewel het niet de week is die we gewend 

zijn te organiseren, is het wel goed om naast de lessen ook 

andere bedrijvigheid van projecten, voorstellingen en 

activiteiten in en rondom de school te zien. Tot nu toe verloopt 

de activiteitenweek goed: we zijn tevreden.  

 

Veel leerlingen verdienen een groot compliment voor de wijze 

waarop zij gehoor geven aan het verzoek om een mondkapje 

te dragen. Het kabinet heeft dinsdagavond geen extra 

maatregelen afgekondigd voor het onderwijs, behoudens een 

mondkapjesplicht in alle openbare ruimtes in Nederland. Voor 

de school houdt dit in dat we verwachten dat leerlingen een 

mondkapje blijven dragen in de doorstroomgebieden (gangen, 

trappenhuizen en atrium). Hoewel het wettelijk nog niet 

bekrachtigd is, vertrouwen we erop dat alle leerlingen hieraan 

meewerken. Zie hiervoor ook de bijlage; een brief van onze 

rector Paul Metzemaekers. 

 

Op onze school zijn sinds de start van het schooljaar 17 

leerlingen besmet met het COVID-19 virus. Ook één collega 

heeft het virus gehad. Momenteel zitten er 3 leerlingen thuis in 

quarantaine wegens een besmetting, de andere leerlingen zijn 

weer aanwezig op school. We zien het aantal afwezige  

Beste ouders/verzorgers, 
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leerlingen dat dagelijks (preventief) thuisblijft wegens klachten in 

de afgelopen twee weken gestaag afnemen. Deze cijfers zijn 

voor de school geen reden tot grote zorgen. Uiteraard hopen we 

deze lijn na de herfstvakantie door te kunnen trekken.    

 

Rest mij u een goede herfstvakantie toe te wensen. Ik hoop dat 

u met het gezin tijd kunt vinden voor ontspanning en dat onze 

leerlingen ruimte vinden om school even los te laten. Blijf 

gezond!  

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de schoolleiding,  

 

Ruud van de Westerlo 

Directeur  
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Buitenlandse reizen en ‘grote’excursies
De OMO Scholengroep Helmond heeft het besluit 

genomen om alle buitenlandse reizen voor schooljaar 

2020-2021 te annuleren. De reden spreekt voor zich: het is 

momenteel onverantwoord om te reizen naar het 

buitenland. We willen nu geen risico's nemen, ook niet in 

april/mei als er mogelijk wel een vaccin zou kunnen zijn. 

We vinden het vervelend voor onze leerlingen, maar 

rekenen op begrip omtrent dit besluit.  

 

De excursies waarvoor we verder weg moeten en een bus 

of trein nodig hebben zijn ook tot nader bericht ook uit de 

jaarplanning gehaald. We laten deze excursies met potlood 

in de jaarplanning staan, maar vinden het een te groot 

risico om met een grote groep in een bus of trein af te 

reizen naar andere plekken in Nederland. Activiteiten die 

op school of in de omgeving van Helmond georganiseerd 

kunnen worden, proberen we zoveel mogelijk doorgang te 

laten vinden. We houden u op de hoogte van de 

ontwikkelingen en informeren u tijdig. 

Inmiddels zijn de facturen verstuurd voor de excursies en 

activiteiten aan de ouders, verzorgers van de leerlingen uit 

klas 1 voor dit schooljaar. We verzoeken u deze factuur te 

betalen. Indien nodig zullen we het geld storneren als de 

excursies definitief geen doorgang vinden dit schooljaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lessen in MS-Teams
Het blijft belangrijk dat alle leerlingen dagelijks een mobiele 

telefoon én oortjes bij zich hebben. We merken dat nog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

niet alle leerlingen de app van MS-Teams op de telefoon 

hebben gedownload. Hiermee kunnen de leerlingen de 

lessen volgen van een docent die vanuit thuis aan het werk 

is. Deze app is te vinden in de Google Play Store of de 

Appstore.  

 

Leerlingen die thuis zitten en online lessen willen volgen, 

moeten soms 5-10 minuten wachten voordat een docent 

de online les opstart. Dat kost wat meer tijd, aangezien de 

docent soms ook van lokaal moet wisselen en de les op 

moet starten. We vragen de leerling dus geduld te hebben 

en te wachten tot de docent de klas via MS-Teams inbelt. 

 

Ventilatie
Inmiddels hebben we bericht gekregen via het bureau van 

Ons Middelbaar Onderwijs dat ons schoolgebouw wat 

betreft ventilatie voldoen aan de eisen van het bouwbesluit. 

Dat was ook de verwachting gezien ons relatief nieuwe 

schoolgebouw en het ventilatiesysteem. Dit onderzoek is 

uitgevoerd op verzoek van het Ministerie van Onderwijs. 

Het is dus, zoals verwacht, niet nodig aanvullende 

maatregelen te treffen.  
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Scenario’s: wat als…
Opnieuw constateren we dat schooljaar 2020-2021 geen 

normaal schooljaar is en wordt. Ook nu wordt de school 

geconfronteerd met nieuwe uitdagingen. Voor u is het goed 

om te weten dat we verder kijken dan de dag van vandaag. 

De school blijft open volgens de laatste besluiten van het 

kabinet, maar we bereiden ons op de achtergrond voor op 

diverse scenario's: volledig online werken, gedeeltelijk 

online/gedeeltelijk fysiek of helemaal gesloten. Daarnaast 

hebben we aandacht voor inhaalwerk van onze leerlingen 

als gevolg van langdurige afwezigheid. Ook wordt 

gesproken over de hiaten die leerlingen oplopen en de 

mogelijke aanpassingen die gedaan moeten worden als 

gevolg hiervan.  

Vrijwilliger mediatheek
Bent u of kent u iemand die het leuk vindt om enkele uurtjes 

per week mee te helpen als vrijwilliger in onze 

schoolmediatheek? Dan kunnen we wellicht met elkaar in 

gesprek. Als mediathecaris helpt u leerlingen bij het uitkiezen 

van boeken of dvd's. Ook houdt u toezicht in de mediatheek 

en helpt u bij andere voorkomende werkzaamheden. 

Uiteraard heeft u recht op een kleine vrijwilligersvergoeding. 

Meer informatie, mail dan naar mevrouw Bea van Dijk via 

dkb@omosghelmond.nl 
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