
 
 

Amsterdam, 2 oktober 2020  
 

Principal Letter 20-21- #2 
 

Please find the English version below 
 

Beste ouders/verzorgers en leerlingen, 
 

Met deze tweede principal letter van dit schooljaar praat ik u bij over ons Corona Protocol en waarom ik 
die ga aanscherpen. Ik heb vooral informatie voor het voortgezet onderwijs maar ook voor ouders van 
onze basisschool is onderstaande informatie interessant (zeker bij brengen van uw kinderen). 
 
Zoals u weet werken de meer dan 80 medewerkers van DENISE ieder dag hard aan een veilige 
leeromgeving. Ik ben er trots op dat we tot toe het lesrooster in onze basisschool en het voortgezet 
onderwijs kunnen uitvoeren zoals bedacht. Ik ben ook trots op hoe het team van leraren en 
ondersteunende medewerkers alles op alles zetten om alle lessen te laten doorgaan. Wat beter kan is 
de ondersteuning als een leerling afwezig is. Met 100% aandacht in de klas is het lastig om ook 100% 
aandacht te hebben voor leerlingen die online meedoe. We hopen daar steeds beter in te worden. 
 
Ik constateer dat onze huidige Corona-aanpak binnen DENISE werkt. Tot vandaag hebben we nog geen 
Corona-positief geteste leerlingen of medewerkers. Hoewel het bij ons vooralsnog goed gaat, geldt dat 
de besmettingen op andere scholen oplopen. Ik heb daarom besloten ons protocol aan te scherpen. 
 
Vanaf maandag 5 oktober a.s. geldt voor iedere medewerker en de leerling in het voortgezet 
onderwijs het dringende advies om een mondkapje te dragen tijdens verplaatsingen en in alle 
ruimtes van het gebouw behalve het leslokaal. Ik vraag uw aandacht voor mijn onderbouwing. 
 
De leerling in het VO en de DENISE medewerker doen vanaf maandag 5 oktober a.s. een mondkapje op 
bij het naar binnengaan van de school. Een mondkapje moet zelf worden aangeschaft. Indien nodig 
hebben we natuurlijk wat achter de hand maar het is de bedoeling dat een leerling het zelf regelt.  
 
In de les mag de leerling het mondkapje afdoen als de leerling zit en afstand heeft van de docent. Aan 
het einde van de les wordt het mondkapje al zittend weer opgezet waarna de leerling zich verplaatst 
naar een andere ruimte in de school of naar buiten. Op alle andere plekken dan het les- en gymlokaal 
dragen we in ons gebouw ook mondkapjes. Leerlingen wordt geadviseerd zoveel mogelijk buiten te 
lunchen. En dan vooral een rondje lopen richting en in het Rembrandtpark en niet hangen in de buurt.  
Bij het lunchen in de foyers mag het mondkapje even af om te eten maar.... leerlingen moeten echt 
bewust(er) worden dat ze afstand moeten houden ten opzichte van personeel van DENISE.  
 
Over dit het mondkapjes advies is veel gediscussieerd, landelijk en ook binnen het bestuur Esprit 
Scholen. Het advies geldt nu voor alle VO scholen in Nederland. Ook in publieke binnenruimtes geldt 
sinds deze week vanuit het kabinet het dringende advies om een mondkapje te dragen. Draag daarom 
ook een mondmasker als u uw kinderen naar school brengt. Het telt ook als je een ontmoeting hebt met 
docenten in de school. 

 



 
 
Let wel: mondkapjes zijn uiteraard niet hét middel tegen corona. Het kan wel bijdragen aan het 
voorkomen van besmettingen. Strikte hygiënemaatregelen blijven nodig. Zorg dus voor het regelmatig 
verschonen van het mondkapje en het niet aanraken van het mondkapje (gebruik de elastiekjes). 
 
Ook los van Corona blijft ventileren in het gebouw belangrijk om er goed in te kunnen leren en werken. 
We hebben onderzocht hoe het staat met de ventilatie en luchtkwaliteit op DENISE. De ventilatie op 
onze school voldoet aan de geldende richtlijnen. We houden wel rekening met de extra richtlijnen voor 
het Coronavirus van het RIVM. Dat betekent dat we lokalen in de school regelmatig luchten als er geen 
leerlingen in de ruimte zijn en sterke luchtstromen van persoon naar persoon vermijden. 
 
Ik wil benadrukken dat het belangrijk blijft dat de andere corona maatregelen zoals 1,5 meter afstand 
tussen leerlingen en onderwijspersoneel en tussen onderwijspersoneel onderling ook nageleefd worden. 
Dat geldt ook voor handen ontsmetten bij binnenkomst/gedurende de dag en de regels rondom 
thuisblijven en testen bij klachten. Ik heb de extra schoonmaak in het kader van Corona gedurende dag 
verlengd. Dat is dus aanvullend op de schoonmaak in de namiddag/avond. Samen met de overige 
maatregelen zoals meer plek voor de lunch en looproutes in de school hoop ik dat onze school zo lang 
mogelijk veilig blijft en we ons onderwijs kunnen blijven verzorgen. 
 
Voor de volledigheid, het dragen van een mondkapje is geen verplichting. Het handhaven is namelijk een 
behoorlijke klus. Net zoals looprichtingen en het afstand houden. We doen als school wat kunnen en 
gelukkig houden veel leerlingen zich aan de afspraken. Ik doe dan ook met de mondkapjes een beroep 
op ieders inlevingsvermogen en ik roep iedereen op mee te werken. In de mentorles worden de 
afspraken besproken. 
 
Tot slot wijs ik nogmaals op onze (aangepaste) Corona protocollen 
 
➢ Voor de basisschool geldt dit protocol > https://bit.ly/350jvjb  

 
➢ Voor het voortgezet onderwijs geldt dit protocol > https://bit.ly/3c1UW7f  

 
Stuur ons uw feedback 
Ik besef me dat ik veel van vraag van leerlingen en medewerkers in deze tijden. Ik wil iedereen dan ook 
een compliment geven hoe jullie omgaan met de situatie. Vragen of opmerkingen kunt u achterlaten in 
onze survey: http://bit.ly/DENISE-parent-student-survey We waarderen het als u een reactie achterlaat. 
 
Namens het hele DENISE team, 
 
Stay safe en hartelijke groet, 
 
Luc Sluijsmans 
Waarnemend rector 
 

 

https://bit.ly/350jvjb
https://bit.ly/3c1UW7f
http://bit.ly/DENISE-parent-student-survey


 
 
Amsterdam, October 2, 2020 
 
Principal Letter 20-21- # 2 
 
Dear parents/guardians and students, 
 
With this second principal letter of this school year, I will update you on our Corona Protocol and why I 
will tighten it up. I mainly have  information for secondary education, but the information below may also 
be interesting for parents of our primary school (especially when dropping off your children at school). 
 
As you know, the more than 80 employees of DENISE work hard to create a safe learning environment. 
I am proud that we follow the timetable in our primary and secondary education as planned. I am also 
proud of how the team of teachers and support staff does everything possible to keep all classes going. 
What could be improved is the support when a student is absent. With 100% attention in the classroom, 
it is difficult to pay 100% attention to students who participate online. We hope to improve that. 
 
I notice that our current Corona approach within DENISE is effective. Until today we have no Corona 
positive tested student or employee. Although things are still going well for us, the infections in other 
schools are increasing. I have therefore decided to tighten up our protocol. 
 
From Monday, October 5, every employee and student in secondary education is urgently 
advised to wear a mouth mask in all building areas except the classroom. I ask your attention 
to my explanation for doing this. 
 
The student in secondary education and the DENISE employee will put on a mouth mask when entering 
the school from Monday, October 5. A mouth mask must be purchased yourself. If necessary, we have 
a mask, but it is the intention that a student arranges it himself. 
 
In class, the student may take off the mouth mask if the student is seated and has a distance from the 
teacher. At the end of the lesson, the mask is put on again while sitting, after which the student moves 
to another space in the school or outside. In all places other than the classroom and gym, we also wear 
face masks in our building. Students are advised to eat lunch outside as much as possible. And 
especially walk in the direction of and in the Rembrandtpark and not hang around the neighbourhood. 
During lunch in the foyers, the mouth mask may be taken off to eat, but .... students must become 
(more) aware that they have to keep their distance from DENISE staff. 
 
The mouth mask advice is much discussed, nationally, and also within the board of Esprit Schools. The 
advice now applies to all secondary schools in the Netherlands. This week, the Dutch government has 
also urgently advised wearing a face mask in public indoor spaces. So, please wear a mouth mask 
when dropping off your children at school. It counts also when you have a meeting with teachers in 
school. 
 

 



 
 
 
Please note: mouth masks can contribute to the prevention of infections. Strict hygiene measures are 
still necessary. So, make sure you change the mouth mask regularly and do not touch the mouth mask 
(use the rubber bands). 
 
Apart from Corona, ventilation in the building remains essential to learn and work properly. We have 
investigated the ventilation and air quality at DENISE. The ventilation at our school complies with the 
applicable guidelines. We do take into account the extra guidelines for the Coronavirus from the RIVM. 
This means that we regularly air the classrooms when there are no students in the room and avoid 
healthy air flows from person to person. 
 
I want to emphasize that it remains crucial that the other corona measures such as a 1.5-meter distance 
between students and teachers and other staff members and between staff themselves are still 
necessary. This also applies for disinfecting your hands upon arrival / during the day and the rules for 
staying at home and testing in case of complaints. I have extended the extra cleaning service during the 
day. That is in addition to the cleaning service in the afternoon/evening. With the other measures, such 
as more space for lunch and walking routes in the school, I hope that our school will remain safe for as 
long as possible and continue to provide our education. 
 
Know that wearing a mouth mask is not an obligation. Enforcement is quite a job, just like the walking 
directions and keeping your distance. As a school, we do what we can, and luckily many students keep 
to the agreements. Therefore, I appeal to everyone's empathy and call on everyone to cooperate. The 
arrangements will be discussed in the mentoring class. 
 
Finally, I would like to point out our (modified) Corona protocols again: 
 
➢ This protocol applies to primary school > https://bit.ly/350jvjb  

 
➢ This protocol applies to secondary education > https://bit.ly/3c1UW7f  

 
Please send us your feedback 
I realize that I demand a lot from students and staff in these times. I would therefore like to compliment 
everyone on how you handle the situation. You can leave any questions or comments in our survey: 
http://bit.ly/DENISE-parent-student-survey We appreciate it if you leave a comment. 
 
On behalf of the entire DENISE team, 
 
Stay safe and best regards, 
 
Luc Sluijsmans 
Acting Principal  

 

https://bit.ly/350jvjb
https://bit.ly/3c1UW7f
http://bit.ly/DENISE-parent-student-survey

