CLV Actueel 31
8 november 2021
Geachte ouders(s) en verzorger(s),
Dat in het land het aantal besmettingen oploopt, merken we op school ook. Na een redelijk rustige
tijd staat de teller onder leerlingen vandaag op 11 en onder medewerkers op 3. Dit leidt gelukkig niet
tot ernstige klachten, maar wel tot zorgen en vragen.
Daarom leggen we uit hoe wij met deze omstandigheden omgaan.

















Formeel is er voor het voortgezet onderwijs na de laatste persconferentie niets veranderd en
gelden er nog geen specifieke maatregelen voor het voortgezet onderwijs met uitzondering
van het preventief zelftesten voor wie niet gevaccineerd is.
We beraden ons wel op de mogelijkheid en noodzaak om voorlichtingsavonden de komende
tijd fysiek doorgang te laten vinden of te vervangen door online-informatie.
Als in een klas drie leerlingen besmet blijken te zijn, overleggen we met de GGD over wat ons
te doen staat. Als de GGD vermoedt dat de besmettingen onderling samenhangen, krijgen
wij het advies de klas in quarantaine te laten gaan. Dat advies volgen we op. Op dit moment
is één klas in quarantaine.
We krijgen van tijd tot tijd telefoontjes over geruchten rond niet gevaccineerde leerlingen in
een klas, die besmet zouden zijn. Het leidt er soms zelfs toe dat een andere leerling om die
reden niet meer naar school durft. Wij kunnen echter alleen maar handelen en
communiceren op basis van meldingen van ouders over besmettingen. Wij weten niet of
leerlingen gevaccineerd zijn. Mocht uw kind inderdaad moeite hebben met het naar school
gaan uit angst, dan is de mentor de eerst-aangewezene voor een gesprekje.
Waar de GGD voorheen klasgenoten van een besmette leerling al snel aanwees als nauw
contact, is dat niet meer het geval.
Gevaccineerde leerlingen hoeven geen zelftests af te nemen. Voor niet gevaccineerde
leerlingen geldt dit advies wel, tweemaal per week. Ze zijn verkrijgbaar bij de conciërges of
de receptie.
Voor niet-gevaccineerden geldt ook dat zij in quarantaine gaan als een huisgenoot besmet
blijkt te zijn.
Wij bemoeien ons vanuit de school niet met principiële bezwaren tegen vaccinatie, behalve
dat deze besproken kunnen worden in een les. Als die bezwaren er niet zijn, adviseren wij
leerlingen om zich te laten vaccineren.
Van belang blijft dat iedereen die Corona-gerelateerde klachten heeft niet naar school komt,
maar zich eerst laat testen en de uitslag thuis afwacht. Dat geldt ook als je gevaccineerd
bent.
Wij ventileren in onze gebouwen op een verantwoorde manier. Dat wil zeggen: tussen de
lessen door even spuien (ramen en deuren tegen elkaar open) en tijdens de les zorgen dat er
ramen openstaan. Alle ramen open is niet nodig en ramen en deuren tijdens de les beide
open zeker niet. In gebouw A zorgt het CO2-gestuurde systeem voor verse lucht.

Met u hopen we dat op deze manier zo gezond mogelijk verder kunnen en dat het aantal
besmettingen niet verder oploopt.
Aarzelt u niet eventuele vragen te stellen,

Met vriendelijke groet,
De directie van het CLV
Karin Wouters
Willem de Vos

