Amsterdam, 16 oktober 2020
Principal Letter 20-21- #3 - Corona Update - nieuwe maatregelen
Please find the English version below
Beste ouders/verzorgers en leerlingen,
Met deze derde en uitgebreide principal letter van dit schooljaar informeer ik jullie namens de schoolleiding over
onze maatregelen om het Corona virus buiten de school te houden. Ons doel is de school zoveel mogelijk open te
houden. Deze brief bevat belangrijke informatie om dat doel te bereiken. Aan het protocol voor ons primair onderwijs
(PO) verandert op dit moment niets. Voor het voortgezet onderwijs (VO) scherpen we de maatregelen aan.
De feiten en de beleving
Op DENISE zijn in de week voor de herfstvakantie 2 docenten van PO en 2 docenten van VO positief getest. We
kregen ook melding van 1 leerling. Jullie hebben hierover van mij een mail ontvangen. Op het moment van schrijven
zijn de meeste docenten en leerling weer klachtenvrij en zijn vanaf maandag weer op school. Alle collega’s die uit
het contactonderzoek naar voren zijn gekomen zijn negatief getest. Namens de schoolleiding informeer ik jullie zo
snel mogelijk in het geval nieuwe besmettingen ontstaan (zie verderop in de brief). Gezien de regionale
ontwikkelingen heb ik besloten de maatregelen voor het VO wederom aan te scherpen per 19 oktober a.s. De
maatregelen zijn gekoppeld aan drie scenario’s voor de komende weken/maanden.
Scenario's en extra maatregelen
De teamleiders, coördinatoren, leraren en andere medewerkers van de school doen hun uiterste best om de lessen
op school te verzorgen zoals gepland. We zouden het liefste het onderwijs geven zoals we dat hebben bedacht
maar helaas moeten we een aantal unieke kenmerken van DENISE zoals de assembly’s, samenwerken, uitstapjes
en entry/exit points anders organiseren. De school open houden is voor nu het belangrijkste. Dat kan alleen maar als
iedereen zich veilig blijft voelen. Het is daarom cruciaal dat iedereen zich houdt aan de maatregelen en landelijke
afspraken. De schoolleiding werkt vanuit drie scenario’s. Sinds de start van het schooljaar zitten we in scenario 1.
Scenario 0
Normaal.

De school is open voor iedereen met de lessen en activiteiten zoals bedacht. Er zijn geen aanvullende
maatregelen meer nodig.

Scenario 1
Er zijn strikte
maatregelen.

De school functioneert nog redelijk normaal. Alle leerlingen komen naar school en volgen de
activiteiten/lessen zoals bedacht. Schoolkampen en field trips in de komende maanden zijn
geannuleerd. Er zijn strikte maatregelen zoals desinfectie, dragen van mondkapjes (in VO) en
minimaliseren van verplaatsingen in school. De maatregelen kunnen op ieder moment worden
geïntensiveerd. De maatregelen kunnen verschillen tussen de basisschool en voortgezet onderwijs.

Scenario 2
Gedeeltelijk
afstandsonderwijs.

De school maakt keuzes welke klassen op welke dag of dagdeel op school komen. De klas krijgt (een
deel van de week) online les. De maatregelen in school blijven zoals ze zijn. Er wordt een uitzondering
gemaakt voor leerlingen met ouders die een vitaal beroep hebben of een onveilige thuissituatie. Het
aantal dagen wel/niet op school kan worden aangepast op basis van de situatie. De keuzes kunnen
verschillen per klas in de basisschool en per klas in het voortgezet onderwijs.

Scenario 3
Volledig
afstandsonderwijs.

De school is gesloten voor lessen in het gebouw. Alle klassen krijgen online les. Er wordt een
uitzondering gemaakt indien een specifieke leeromgeving nodig is voor het bereiken van een leerdoel
(zoals het science- of beeldende vorming lokaal). Er is noodopvang voor leerlingen met ouders die
vitaal beroep hebben of een onveilige thuissituatie.

Wanneer komen we in scenario 2 terecht?
Er zit een grens aan de manier waarop we nu de school open houden. De schoolleiding hoopt dat we met de
onderstaande maatregelen open kunnen blijven voor alle leerlingen. Het zal echter gebeuren dat er ook in het
huidige scenario 1 soms een klas thuis moet blijven of dat lessen vervallen. Dat is vooralsnog ad-hoc en op korte
termijn. De school stapt over op scenario 2, dus structureel een deel van de week online, bij de volgende situatie(s):
● voor de desbetreffende klas zijn te veel leraren langdurig afwezig op school waardoor het lesrooster voor
die klas onhoudbaar wordt, de schoolleiding bepaalt wanneer dat aantal bereikt is;
● voor de desbetreffende klas zijn te veel leerlingen langdurig afwezig waardoor het effectiever is voor hele
klas de les volledig online te verzorgen, de schoolleiding bepaalt wanneer dat aantal bereikt is;
● een medewerker en/of leerling is positief getest en uit het contactonderzoek blijkt dat de kans groot is op
verdere verspreiding, de relevante klassen en ouders ontvangen hierover een mail;
● indien te veel leerlingen zich niet houden aan de afspraken en/of handhaven onhoudbaar is;
● de overheid adviseert cq. verplicht stelt om het aantal leerlingen in de school drastisch te beperken.
Maatregelen basisonderwijs
Voor de basisschool geldt dit protocol > https://bit.ly/350jvjb. Er zijn vooralsnog geen wijzigingen. Ons advies om
een mondkapje te dragen bij het afleveren/ophalen van uw zoon/dochter is preventief. Vriendelijk verzoek om achter
de witte streep voor het klaslokaal te blijven staan. Als uw leerling erg verkouden is, is ons advies uw zoon/dochter
thuis te laten. Is uw kind positief getest? Meld dit dan aan mij via l.sluijsmans@denise.espritscholen.nl.
Maatregelen voortgezet onderwijs
Voor het voortgezet onderwijs geldt dit protocol > https://bit.ly/3c1UW7f Aanvullend gelden onderstaande tien
afspraken vanaf maandag 19 oktober a.s. (deels herhaling). De maatregelen staan ook in dit plaatje.
1. Iedere klas zijn eigen lokaal (stamlokaal), houd het lokaal samen schoon
Om het aantal verplaatsingen in de school te minimaliseren, krijgt iedere klas krijgt zijn eigen lokaal en iedere leerling
een eigen tafeltje. Op het dagrooster staat de indeling voor het voortgezet onderwijs. De leraren komen dus naar het
lokaal toe. Indien nodig wordt lokaal B21 (kunst), C18/21/C23 (science), B30/C30 (sport), A10/C33 (muziek) en B33
(drama) ingezet. Er zijn geen bijeenkomsten meer met meer dan 30 personen. De assembly in het theater stopt.
2. Draag een mondkapje
Een mondkapje kan helpen om het virus niet verder te verspreiden. Draag dus een mondkapje op school. Alleen als
je op je plek blijft en afstand houdt van de leraar mag het mondkapje tijdens de les af. In de bieb en foyers blijft jouw
mondkapje op. Zodra je je gaat verplaatsen in de klas en door de school doe je jouw mondkapje op. Verlaat je het
lokaal? Doe jouw mondkapje op IN het lokaal! In het science- en kunstlokaal is het dragen tijdens de hele les nodig.
3. Desinfecteer bij binnenkomst je handen en raak zo min mogelijk aan
Het virus kan op jouw handen zitten. Bij binnenkomst in de school desinfecteer je daarom jouw handen. Steeds
weer opnieuw (dus ook na de pauze). Desinfecteer ook gedurende de dag jouw handen op het toilet of in het lokaal.
4. Houd je aan de looprichtingen en houd afstand
We proberen zoveel mogelijk eenrichtingsverkeer te houden in school. Op die manier kunnen we beter afstand
bewaren. In de school is duidelijk gemaakt hoe je mag lopen. Let op de verboden toegang borden. Houd je
daaraan! Tussen leerlingen geldt in principe geen 1,5 meter afstand houden maar…. probeer het wel zoveel mogelijk
te doen. Dat geldt in ieder geval tot de leraren en andere medewerkers in de school.

5. Bij klachten blijf je thuis en laat je je testen, ook bij zieke huisgenoten
Het blijft erg belangrijk dat je bij klachten (hoest, keelpijn, koorts, loopneus, etc) thuis blijft en je laat testen. Als je
positief getest bent MOET je dat melden. Doe dat door mij te mailen: l.sluijsmans@denise.espritscholen.nl. Vermeld
in jouw mail wanneer je voor het laatst op school was en met wie je vooral in contact bent geweest.
6. Na de laatste les naar huis, blijf niet hangen in en om school
Heb je geen les meer? Verlaat dan het gebouw zo snel mogelijk. Blijf ook niet hangen rond het gebouw. Alleen als je
nog huiswerk wil maken kan dat in foyer C en D. Let op: er wordt streng gehandhaafd of je daadwerkelijk aan het
werk bent. Indien je niet aan het werk bent word je naar huis gestuurd. Om half vijf sluit de school.
7. Kom op tijd naar de lessen en bekijk het online curriculumboek
In het voortgezet onderwijs wordt het lesrooster (zie website) aangehouden. Iedere leraar beheert ook een google
classroom. Het overzicht staat in het DENISE Curriculumboek zie: http://bit.ly/curriculumboek. Als de leraar niet
beschikbaar is gaat de les mogelijk online door. We proberen dan een vervanger te regelen. Indien de les ook niet
online doorgaat, staan er opdrachten klaar in deze digitale classroom. Bekijk het dagrooster iedere avond en
ochtend. Let op: de wijzigingen staan niet in jouw Magister. Ben jezelf afwezig op school? Ga dan naar de google
meet die de leraar heeft aangemaakt en probeer de les op die manier te volgen.
8. Houd je aan de nieuwe pauzetijden
De kleine pauzes (10.10 - 10.30 en 14.40-14.50 uur) vinden plaats in het lokaal. De kantine is op die tijden gesloten.
Let op: er is al extra schoonmaak ingehuurd gedurende de dag. Houd het lokaal alsjeblieft schoon. Dat helpt reuze!
De grote pauze IMYC en Taalklassen is op de normale tijd 12.30 - 13.00 uur. Mentorles gaat door in het stamlokaal.
De grote pauze van het DP en Career is van 12.10 tot 12.30 uur. De mentorles is van 12.30 - 13.00 uur.
De kantine is in de grote pauze open. Vermijd drukte en ga zoveel mogelijk naar buiten (niet hangen in de wijk!).
9. Blijf werken aan de leerdoelen, de oudergesprekken zijn online
Ondanks deze crisistijd werken we jullie aan de leerdoelen en het pta. Jullie ontvangen in november een rapport.
Lees voor meer uitleg dit document. De leerlingen uit het diplomaprogramma mavo en havo hebben vanaf 19
oktober hun eerste schoolexamens. De oudergesprekken begin december vinden online plaats. Meer info volgt.
10. Communiceer met de schoolleiding als je positief bent getest (of huisgenoten)
De schoolleiding overlegt dagelijks over de ontwikkelingen in de school. Namens de schoolleiding ontvangen jullie
van mij een update over besmettingen en genomen maatregelen. Net zoals in de afgelopen weken bepaal ik op
basis van contactonderzoek voor welke groep leerlingen en ouders, welke informatie relevant is.
Tot slot. Ik besef me dat ik veel vraag van leerlingen en medewerkers. Mijn dringende verzoek is je te houden aan
bovenstaande maatregelen. Ik reken op jullie! Bij bovenstaande besluiten heeft de schoolleiding kennis genomen
van de feedback van leerlingen, ouders en medewerkers. Dank voor jullie reacties in de afgelopen weken. Reageren
naar aanleiding van deze brief kan via info@denise.espritscholen.nl of via onze survey.
Alleen samen houden we de school veilig.
Blijf gezond en hartelijke groet,
Luc Sluijsmans
Waarnemend rector

Amsterdam, 16 oktober 2020
Principal Letter 20-21- #3 - Corona Update - new measures
Dear parents/guardians and students,
With this third and comprehensive principal letter, I inform you on behalf of the school management about our
measures to keep the Coronavirus out of the school. Our goal is to keep the school open as long as possible. This
letter contains important information to achieve that goal. The primary school (PO) protocol is currently not
changing. However, we are tightening up the measures for secondary education (VO).
The facts and the experience
In the week before the autumn break, two teachers from PO and two teachers from VO were tested positive. We
also received a report from 1 student. You have received an email from me about those cases. At the time of
writing, the teachers and students are free of complaints and will be back at school coming week. All colleagues
who emerged from the contact investigation have been tested negative. On behalf of the school management, I will
inform you as soon as possible if new infections arise (see later in this letter). Given the regional developments, I
have decided to tighten up the measures for the VO, starting October 19. The measurements are linked to three
scenarios for the coming weeks/months.
Scenarios and additional measures
The team leaders, coordinators, teachers, and other school staff do their utmost to teach the lessons as planned.
Unfortunately, we have to organize some of DENISE's unique features, such as the assemblies, collaboration, trips,
and entry/exit points differently. Keeping the school open is the most important thing for now. This is only possible if
everyone feels safe in the school. It is, therefore, crucial that everyone adheres to the measures and national
agreements. The school management works with three scenarios. Since the start of the school year, we have been
in scenario 1.
Scenario 0
Normal.

The school is open to everyone with the classes and activities as envisioned. No additional measures
are required.

Scenario 1
There are strict
measures.

The school is still functioning quite normally. All students come to school and follow the
activities/lessons as planned. School camps and field trips in the coming months have been canceled.
There are strict measures such as disinfection, wearing masks (in VO), and minimizing movements in
the school. The measurements can be intensified at any time if necessary. The steps may differ
between primary and secondary education.

Scenario 2
Partial distance
learning.

The school makes choices about which classes come to school on which day or part of the day. The
class is taught online (part of the week). The measures in school remain as they are. An exception is
made for students with parents who have a vital profession or an unsafe home situation. The number
of days in/out of school can be adjusted based on the situation. The choices may differ per class in
primary school and per class in secondary education.

Scenario 3
Completely
distance learning.

The school is closed for classes in the building. All classes are taught online. An exception is made if a
specific learning environment is required to achieve a learning objective (such as science or visual
education locally). There is an emergency situation for students with parents who have a vital job or an
unsafe home situation.

When do we go to scenario 2?
There is a limit to the way we now keep the school open. The school management hopes that with the following
measures, we can remain open to all students. However, it will happen that even in the current scenario 1,
sometimes a class has to stay at home or that lessons are canceled. That is still ad hoc and in the short term. The
school will switch to scenario 2 (so structurally online for part of the week) in the following situation (s):
● for the class concerned, too many teachers are absent from school for a long time, making the class
schedule unsustainable. The school management determines when that number is reached;
● for the class concerned, too many students are absent for a long time, which makes it more useful to
provide the lesson entirely online for the entire class; the school determines when that number is reached;
● an employee and/or student has been tested positive, and the contact investigation shows that there is a
good chance of further spread, the relevant classes and parents will receive an email about this;
● if too many students do not keep to the agreements and / or enforcement is untenable;
● the government advises or obliges to limit the number of students in the school drastically.
Primary education measures
This protocol applies to primary school> https://bit.ly/350jvjb. There are no changes yet. Our advice to wear a
mouth mask when delivering/collecting your son/daughter is preventive. Kind request to stay behind the white line in
front of the door outside. If your student has a bad cold, our advice is to leave your son/daughter at home. Has your
child been tested positive? Please report this to me via l.sluijsmans@denise.espritscholen.nl.
Secondary education measures
This protocol applies to secondary education> https://bit.ly/3c1UW7 . Also, the following ten agreements apply from
Monday, 19 October (partly repetition). The measures are also shown in this picture.
1. Each class has its room, keep the room clean together
To minimize the number of movements in the school, each class is given its classroom and each student its table.
The day schedule shows the division for secondary education. So the teachers come to the classroom. If necessary,
room B21 (art), C18 / 21 / C23 (science), B30 / C30 (sports), A10 / C33 (music) and B33 (drama) are used. There
are no more meetings with more than 30 people. The assembly in the theater stops.
2. Wear a mouth mask
A mouth mask can help to stop the virus from spreading further. So wear a mouth mask at school. If you stay in
place and keep your distance from the teacher, the mouth mask can be removed during class. Your mouth mask
will stay on in the library and foyers. As soon as you start moving in class and through the school, you put on your
mouth mask. Are you leaving the classroom? Put on your face mask IN the classroom! In the science and art
classroom, wearing a mouth mask is necessary throughout the lesson.
3. Disinfect your hands upon arrival and touch as little as possible
The virus could be on your hands. That is why you disinfect your hands upon entering the school. Again and again
(including after the break). Also, disinfect your hands in the toilet or the classroom during the day.
4. Stick to the walking directions and keep your distance
We try to keep as much one-way traffic in school as possible. That way, we can better keep our distance. It has
been made clear in the school how you are allowed to walk. Pay attention to the no-entry signs. Stick to that! In
principle, keeping a distance of 1.5 meters does not apply between students, but…. try to do it as much as
possible. This applies in any case to the teachers and other employees in the school.

5. In case of complaints, you stay at home and get tested, even with sick housemates
It remains essential that you stay at home and get tested for complaints (cough, sore throat, fever, runny nose, etc.).
If you tested positive, you MUST report this. Please do this by emailing me: l.sluijsmans@denise.espritscholen.nl.
Mention in your email when you were last at school and with whom you were mainly in contact.
6. Go home after the last lesson, do not linger in and around school
Are you out of class? Then leave the building as soon as possible. Don't stay around the building either. If you still
want to do homework, you can do so in foyer C and D. Please note: If you are not at work, you will be sent home.
The school closes at half-past four.
7. Attend classes on time and view the online curriculum book
The timetable (see website) is maintained in secondary education. Every teacher also manages a google classroom.
The overview can be found in the DENISE Curriculum Book, see: http://bit.ly/curriculumboek. If the teacher is not
available, the class may continue online. We will then try to arrange a replacement. If the lesson does not take place
online, assignments will be ready in this digital classroom. View the “dagrooster” every evening and morning. Note:
the changes are not in your Magister. Are you absent from school? Then go to the google meet that the teacher
created and try to follow the lesson that way.
8. Stick to the new break times
The small breaks (10.10 - 10.30 and 2.40-14.50) take place in your classroom. The canteen is closed at those
times. Please note that additional cleaning has already been hired during the day. However, please keep the room
clean. That helps a lot!
The big break IMYC and Taalklassen is at regular time 12.30 - 13.00. Mentor lessons take place in your classroom.
The big break of the DP and Career is from 12.10 to 12.30. The mentor class is from 12:30 PM - 1:00 PM.
The canteen is open during the long break. Avoid crowds and go outside as much as possible.
9. Keep working on the learning goals, the parent meetings are online
Despite these times of crisis, you have to work on reaching your learning objectives. You will receive a report card in
November. Read this document for more information. Students from the MAVO and HAVO diploma program have
their school exams from 19 October. The parent meetings in December will take place online. More info will follow.
10. Communicate with school management if you have tested positive (or roommates)
The school management consults daily about developments in the school. On behalf of the school management,
you will receive an update from me about infections and measures. Like in the past few weeks, I determine for which
group of students and parents which information is relevant, based on contact research.
Finally, I realize that I am asking a lot from students and employees. My urgent request is to adhere to the above
measures. I'm counting on you! In the above decisions, the school management has taken note of students,
parents, and employees' feedback. Thanks for your responses in the past few weeks. You can respond to this letter
via info@denise.espritscholen.nl or via our survey. Only together can we keep the school safe!
Stay safe and best regards,
Luc Sluijsmans
Acting Principal

