
FAQ- Het Da Vinci College in tijden van Covid-19 
 
Wanneer en hoe meld ik mijn kind ziek? 
Als uw kind ziek is, meldt u uw kind ziek volgens de standaard ziekmeldprocedure via 
afwezigmelden.psg.nl 
 
Wat doe ik als mijn kind mogelijk besmet is met Corona? 
Om te bepalen of uw kind wel/niet naar school mag komen is op basis van de richtlijnen van 
het RIVM een beslisboom ontwikkeld. Deze kunt u hier bekijken. 
 
Hoe zit het ook alweer met de 1,5 meter afstand? 
Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot personen van 18 jaar en ouder en 
tot jongeren van 13 tot en met 17 jaar. Jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 
meter afstand te houden. Dit geldt ook op de middelbare scholen. De 1,5 meter tussen 
leerling en onderwijspersoneel blijft wel van kracht. 
 
Wat doet het Da Vinci College als een leerling in de klas/lesgroep van uw kind positief 
is getest? 
Via de email informeren we u en de betrokken medewerkers dat er iemand in de 
klas/lesgroep positief is getest. In verband met het recht op privacy zullen wij nooit de naam 
van de leerling delen. We vragen iedereen in de klas om alert te zijn op klachten.  
Wij gaan ervan uit dat het risico op besmetting in de school laag is, immers, we houden 
afstand en waar dat niet kan gebruiken we eventueel een mondkapje. Onderwijs op school 
gaat gewoon door, daarmee volgen we het advies van de GGD. Als dat advies verandert, 
nemen we een ander besluit. 
 
Wat doet het Da Vinci College als een docent positief is getest? 
Via de email informeren we de ouders van leerlingen die van de betreffende docent les 
hebben gehad. In verband met het recht op privacy zullen wij nooit de naam van de 
medewerker delen.  
 
Waarom krijg ik geen email terwijl X die wel heeft ontvangen? 
We informeren alleen ouders van leerlingen die van de betreffende docent les hebben 
gehad. Heeft u geen email ontvangen, betekent dit dat uw kind geen les heeft van deze 
docent of dat uw emailadres in Magister niet klopt, maar dan zou u nooit berichten van het 
Da Vinci College kunnen ontvangen. 
 
Welke maatregelen neemt het Da Vinci College rondom voorkomen besmetting? 
Het Da Vinci College neemt heel veel maatregelen omdat we de veiligheid en gezondheid 
van leerlingen en medewerkers erg belangrijk vinden. Bij binnenkomst vragen we iedereen 
gebruik te maken van desinfecterende middelen. We hebben in de aula looproutes gemaakt, 
medewerkers dragen mondkapjes tijdens het surveilleren en docenten laten leerlingen 
eerder uit de les vertrekken om het verkeer in de gangen te beperken. Regelmatig worden 
ramen en deuren opengezet om te ventileren. 
 



 
Natuurlijk wordt er ook goed en vaak schoongemaakt. De tafels worden door leerlingen zelf 
aan het begin en soms ook aan het eind van de les schoongemaakt. De openbare ruimtes 
(entree, gangen, trappen en toiletten) worden door professionals op schooldagen gereinigd. 
Als de lessen afgelopen zijn, is het de bedoeling dat leerlingen zo snel mogelijk naar huis 
gaan en niet blijven hangen in en rond onze gebouwen. 
 
De school volgt alle richtlijnen van het RIVM op maar volledige veiligheid is in het leven 
helaas op geen enkel gebied te garanderen.  
 
Op basis van welke adviezen neemt het Da Vinci College maatregelen? 
Het Da Vinci College maakt onderdeel uit van de Purmerendse Scholengroep. De PSG neemt 
beslissingen op basis van de adviezen van de overheid, de richtlijnen van het RIVM en de 
lokale GGD. In sommige gevallen nemen we aanvullende maatregelen als we denken dat dit 
een veiligere onderwijsomgeving oplevert voor onze leerlingen of docenten. 
 
Hoe zit het met de ventilatie in de gebouwen? 
Alle ventilatiesystemen zijn zowel in de zomervakantie als in september nagekeken. Op dit 
moment vinden er wederom metingen plaats in alle ruimtes die het DVC in gebruik heeft. 
We monitoren onze systemen dus regelmatig en zorgvuldig en laten ons daarbij extern 
adviseren. 
 
Hoe gaat school om met reizen, excursies en andere buitenschoolse activiteiten? 
Tot nader order zijn alle reizen en excursies (naar het buitenland) afgelast. Bijzondere 
avonden en andere bijeenkomsten zullen waar nodig/mogelijk online plaatsvinden. 
 
Waarom wordt er niet gekozen voor digitaal lesgeven? 
Het ministerie van OCW heeft samen met andere specialisten besloten om na de 
zomervakantie alle scholen weer volledig te openen. Dit betekent dat wij fysiek les moeten 
geven.  
 
Veel leerlingen, ouders en docenten zijn dan ook heel blij dat er na de lange periode van 
digitaal onderwijs weer op school lesgegeven kan worden. Hoewel het niet uitgesloten is dat 
we het onderwijs weer deels of geheel op digitale wijze gaan verzorgen, bieden we de lessen 
op de normale wijze aan.  
 
Waarom wordt mijn kind gevraagd straks een mondkapje dragen op de gang? 
We houden ons altijd aan de richtlijnen en adviezen die worden uitgebracht. Ook nu zullen 
wij ons houden aan het dringend advies om mondkapjes te dragen. Let wel, het is een 
advies, dat betekent dat we leerlingen niet zullen verplichten om een mondkapje te dragen.  
 
In de brief naar huis is er een verzoek gedaan aan ouders om erop toe te zien dat hun kind 
een mondkapje mee naar school neemt omdat wij merken dat leerlingen regelmatig aan- 
geven dat zij een mondkapje vergeten zijn en dan bij de schoolleiding komen met de vraag of 
zij die kan verstrekken. 
 



Bij practica of persoonlijke uitleg mag de docent namelijk en leerling verzoeken een 
mondkapje op te doen. Dit is op een eerder tijdstip naar ouders gecommuniceerd. Ter 
bescherming van onze docenten mag een docent een leerling weigeren om van dichtbij 
individuele uitleg te geven of mee te laten doen aan een practicum. 
 
Waarom houden docenten en leerlingen geen pauze in de lokalen? 
We laten de leerlingen niet in een lokaal pauzeren omdat hier dan toezicht gehouden moet 
worden. Onze docenten hebben ook recht op pauze. Bovendien moeten de leerlingen de 
mogelijkheid krijgen om naar buiten te gaan. 
 
 
Waarom laat het Da Vinci College zijn leerlingen niet zo veel mogelijk in hetzelfde 
lokaal hun lessen volgen en de docenten van lokaal naar lokaal lopen?  
We hebben te maken met vaklokalen en sectielokalen. Een en ander betekent dat 
sectielokalen in het gebouw geclusterd zijn omdat hier al het benodigde lesmateriaal ligt 
opgeslagen. Daarnaast zijn er vaklokalen zoals scheikunde, natuurkunde, biologie, 
TechScience, Beeldende Kunst, Lo, etc. Het is dus lang niet altijd mogelijk om leerlingen in 1 
lokaal te laten blijven. 
 
Wel probeert de roostermaker de docenten zoveel mogelijk in 1 lokaal in te roosteren zodat 
zij zich zo weinig mogelijk door de gangen hoeven te bewegen. Leerlingen hoeven namelijk 
geen 1,5 m. afstand van elkaar te bewaren. 
 


