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Beste leerlingen, ouder(s) en verzorger(s)

Hoewel het basis- en voortgezet onderwijs niet vallen onder de afgelopen vrijdag
afgekondigde nieuwe maatregelen, hebben we wel het een en ander te melden:

-

Het aantal besmettingen onder leerlingen staat op dit moment op 13, met een
behoorlijke spreiding over alle leerjaren. Bij de derde besmetting in een klas vragen
we advies aan de GGD. Als de GGD vermoedt dat besmettingen onderling
samenhangen, krijgen we het advies de klas enkele dagen in quarantaine te laten
gaan. Dat betekent dus echt thuisblijven. Dit speelt op dit moment niet.

-

Er bestaat nog onduidelijkheid over de quarantaineplicht als een huisgenoot besmet
is. Deze gold alleen voor niet-gevaccineerden; dat gaat veranderen en ook gelden
voor gevaccineerden, maar de officiële bekendmaking laat nog even op zich wachten

-

Als je bij jezelf klachten constateert die Corona-gerelateerd kunnen zijn, blijf je thuis
en vraag je een test aan bij de GGD. Uiteraard wacht je de uitslag thuis af. Bij een
negatieve uitslag mag je gewoon naar school komen

-

Het advies om twee keer per week een zelftest af te nemen geldt alleen voor niet
gevaccineerden. De tests zijn verkrijgbaar bij de conciërges en de receptie

-

Als leerlingen enkele dagen afwezig zijn vanwege Corona of om een andere reden, is
er geen online onderwijs, omdat dit nogal wat betekent voor onze docenten. Wel
kunnen zij met een klasgenoot afspreken dat deze Teams aanzet. Deze meldt dit dan
wel even aan de docent.
Als er sprake is van langdurige afwezigheid regelen we wel afstandsonderwijs,
bijvoorbeeld via een extra laptop in het lokaal die de afwezige laat meekijken vanuit
de klas. Dit loopt in eerste instantie via de mentor.

-

We beraden ons op de vraag, welke niet-direct onderwijsgerelateerde activiteiten
wel en welke niet fysiek door kunnen gaan. Er liggen nog geen verboden. We wegen
af hoe belangrijk of noodzakelijk een bijeenkomst is, om hoeveel externen het gaat
vanwege het afstandadvies, of een online-ontmoeting mogelijk is en we zoeken naar
de balans tussen veiligheid en ‘hoe houden we de lol erin’

-

In onze lokalen ventileren we op een gezonde manier. Dat betekent niet dat alle
ramen en de deur open moeten staan, wel dat er tussen de lessen door even gespuid
moet worden. Het is daarom niet nodig om een jas aan te houden in lokalen en niet
toegestaan. In het nieuwe gebouw zorgt het mechanische systeem voor continue

verversing. Voor zo’n ingreep in de twee andere gebouwen zijn we op zoek naar de
financiële middelen.

Uiteraard hopen we dat de maatregelen in onze samenleving het gewenste effect hebben en
dat de zorgen en de druk op de zorg afnemen.
Sterkte voor iedereen die thuis met besmettingen en beperkingen te maken heeft.
Vriendelijke groet,
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