Nieuwegein, 17 september 2020

Betreft: informatie en maatregelen n.a.v. coronavirus

Beste leerlingen, beste ouders/verzorgers,
De eerste drie weken van het schooljaar zijn inmiddels al bijna weer voorbij. Met dit
bericht willen we jullie informeren over een aantal maatregelen naar aanleiding van het
coronavirus.
Besmettingen
Op dit moment zijn er (nog) geen besmettingen vastgesteld onder onze leerlingen of onder
het personeel. Als dat wel het geval is, voert de GGD een bron-- en contactonderzoek uit.
Dat kan betekenen dat andere leerlingen of medewerkers van de school wordt gevraagd
om zich te laten testen en in quarantaine te gaan. We zullen dan als school de leerlingen en
ouders van de betrokken klassen op de hoogte stellen van de situatie.
Wat voor voorzorgsmaatregelen nemen wij om Covid-19 verspreiding tegen te gaan:
- Personeelsleden houden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van de leerlingen en van
elkaar.
- Personeelsleden en leerlingen dragen een mondkapje waar 1,5 meter afstand houden
niet mogelijk is. Denk hierbij aan verplaatsingen door het trappenhuis, de gangen, de
hal, e.d.
- Bij binnenkomst in de lokalen ontsmetten personeelsleden en leerlingen hun handen,
desinfecterende middelen staan klaar.
- We wassen onze handen meerdere keren per dag goed, ten minste 20 seconden.
- We schudden geen handen.
- We hoesten en niezen in onze elleboog.
- We zitten niet aan ons gezicht.
Mondkapjes
We vragen nog steeds aan de leerlingen om tijdens verplaatsingen in het gebouw een mondkapje te
dragen. We zien dat het lastig is, dat meer leerlingen het vergeten of het liever niet doen. Dat is ook
begrijpelijk, zo’n ding is irritant en je ziet elkaars gezicht niet.
Maar toch. We hebben meerdere collega’s die een meer of minder kwetsbare gezondheid hebben of
(en dat geldt ook voor leerlingen) die een huisgenoot hebben die kwetsbaar is. We vinden het
belangrijk om al het mogelijke te doen om ook voor deze mensen de school werkbaar te houden. Als
we de risico’s helemaal willen uitsluiten, zouden we die collega’s moeten vragen om thuis te blijven,
maar dan kunnen sommige lessen niet doorgaan en dat willen we voorkomen. Vandaar dat onze
oproep blijft staan. We zouden het fijn vinden als er ook thuis nog eens aandacht wordt besteed aan
dit onderwerp. Laten we proberen om het samen nog een tijdje vol te houden!

Wanneer blijf je thuis?
De regels zijn best ingewikkeld omdat er zoveel verschillende situaties zijn.
We hebben het protocol dat voor het voortgezet onderwijs geldt omgezet in een ‘beslisboom’. Door
links te beginnen en het schema te volgen, wordt duidelijk wat de te nemen stappen zijn. De
‘beslisboom’ is als bijlage toegevoegd.
Belangrijk: geef s.v.p. zo spoedig mogelijk aan ons door (via sector en/of mentor) als uw
zoon/dochter thuis moet blijven (thuisquarantaine) of milde klachten heeft en in afwachting is van
een test. Wanneer bij uw/zoon dochterg een daadwerkelijke coronabesmetting is vastgesteld,
informeer dan ook de betreffende afdelingsleider.
Thuisonderwijs
Er zijn verschillende situaties waarin een leerling niet ziek is, maar volgens de richtlijnen (zie
‘beslisboom’) wel thuis moet blijven. We proberen er voor te zorgen dat je vanuit huis – via Teams de gewone les kunt volgen. Neem bij vragen zelf actief contact op met de leraren en/of
medeleerlingen. Dat zal niet altijd lukken, maar we doen ons best. Niet optimaal natuurlijk, maar
beter dan geen les. Zorg dus dat je inlogt als dat mogelijk is. De leraar zal ook de digitale aan- en
afwezigheid registreren.
Blijf thuis aan het werk volg daarbij je normale lesrooster. Doe tijdens de lesuren zoveel
mogelijk het werk dat voor dat uur op het programma staat.
Zorg er verder voor dat je niet achter komt te lopen met het maken en leren van huiswerk.
Magister is hierbij een belangrijk hulpmiddel. Vanzelfsprekend wordt de studievoortgang
van de thuiszittende leerling gemonitord en zal waar nodig ondersteuning worden
geboden.
Is er sprake van lesuitval als een leraar getest wordt?
Wanneer een leraar thuisblijft maar niet ziek is, gaan zijn/haar lessen zo veel mogelijk door.
Leerlingen krijgen dan, in het lokaal, via Teams les van deze leraar.
Tot slot
Het is belangrijk dat we ons allemaal aan bovenstaande regels houden. Hiermee verkleinen
we de kans op de aanwezigheid van een (met Corona/Covid-19) besmet persoon in onze
school en minimaliseren daarmee het risico op een verdere verspreiding van het virus.
Vriendelijke groet, mede namens de schoolleiding,
Gert Munters, rector a.i.

