Aan alle ouders/verzorgers en leerlingen

Driehuis, 6 november 2020

Betreft: update coronamaatregelen

Beste ouders/verzorgers, beste leerling,
Zoals u ongetwijfeld gehoord heeft in de persconferentie van dinsdag 3 november jl. verandert er voor
het onderwijs de komende periode weinig. Het onderwijs blijft zoveel mogelijk open voor alle
leerlingen. We blijven ons houden aan de hygiëneregels op school en de lessen worden zoveel
mogelijk op school en volgens rooster gegeven. Lukt dat niet, dan zorgen we ervoor dat er digitale
mogelijkheden zijn om de les te volgen.
Scenario’s waarmee de school rekening houdt
Als school willen we snel kunnen schakelen als er iets verandert om het onderwijs en de kwaliteit
daarvan voor onze leerlingen te continueren. Vandaar dat we drie scenario’s hebben ontwikkeld.
1.

Het eerste scenario is het scenario waar we op dit moment in zitten: leerlingen komen naar
school en houden geen afstand van elkaar, wel houden zij 1,5 meter afstand van
volwassenen.

2.

Het tweede scenario is het scenario waarbij (een groep) leerlingen ook afstand zal moeten
houden van elkaar.

3.

Het derde scenario is het scenario waarbij de school dicht moet en (een groep) leerlingen
voor kortere of langere tijd thuis digitaal onderwijs volgen.

Afgelopen week is de uitwerking van de drie scenario’s besproken met de personeelsgeleding van de
medezeggenschapsraad. Op 16 november worden de scenario’s besproken met de ouder- en
leerling-geleding van de medezeggenschapsraad. Mocht het zover komen dat de school (deels) dicht
moet, dan hebben we de plannen klaar en zullen we u tijdig informeren.
Aanwezigheid op school
In lijn met de maatregelen die de overheid eerder heeft afgekondigd, geldt:
•

Leerlingen zijn alleen op school voor lessen. Bij aankomst op school gaan ze direct naar het
lokaal en na afloop van de lessen gaan ze direct naar huis.

•
•

Medewerkers zijn alleen op school als dat noodzakelijk is.
Gesprekken met ouder(s) vinden zoveel mogelijk online plaats.

Wanneer thuis blijven
Er zijn nog regelmatig vragen van ouders en leerlingen over de beslissing wanneer wel of niet thuis te
blijven. De eerder door ons opgestelde beslisboom kan u helpen bij deze beslissing. Naar aanleiding
van de laatste informatie van het RIVM is de beslisboom geactualiseerd en te vinden als bijlage van
deze brief.
Ontwikkelingen
Enkele aandachtspunten naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag jongstleden:
•

De zwembaden zijn gesloten. De zwemlessen voor sportklas-2, LO2 en BSM komen tot nader
bericht te vervallen. Overige sport- en gymlessen blijven doorgaan.

•

De maatregelen vragen ons minder reisbewegingen te maken. Alle geplande excursies
worden afgelast of verplaatst.

•

Het kabinet heeft dringend geadviseerd om niet noodzakelijke bijeenkomsten geen doorgang
te laten vinden. Gelet op dit advies heeft de schoolleiding besloten om geplande activiteiten
zoals deelname aan interscolaire sporttoernooien en het kerstgala af te gelasten.

•

In de jaarplanning staat een buitenlandse werkweek gepland met de voorexamenklassen. De
schoolleiding heeft, vanwege de grote onzekerheid en de financiële risico’s - besloten om dit
schooljaar geen buitenlandse werkweek te organiseren. Voor de voorexamenklassen zullen
wij op zoek gaan naar alternatieve mogelijkheden binnen Nederland. Zodra er meer bekend is
ontvangt u hierover van de afdelingsleider meer informatie.

Heeft u nog vragen over deze brief?
Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen? Op onze website staan antwoorden op de meest
gestelde vragen en met wie u contact kunt opnemen.

Met vriendelijke groet,

M.J. Boelsma
rector

Bijlage: Corona-beslisboom

Oktober 2020. Deze beslisboom is gebaseerd op de informatie van het RIVM en de VO Raad.

Vragen & Antwoorden
We hebben geprobeerd om de meest voorkomende situaties in de beslisboom op te
nemen. Natuurlijk kan er bij jou net iets anders aan de hand zijn. Hieronder proberen
we met een aantal extra vragen en antwoorden nog meer duidelijkheid te geven. Kom
je er niet uit? Overleg dan met school.
1. Op de website van de Rijksoverheid en het RIVM staat dat ik thuis moet blijven als een van mijn
huisgenoten koorts (38ºC of hoger) of benauwdheidsklachten heeft. In de beslisboom lees ik echter
dat ik ook thuis moet blijven als mijn huisgenoot verhoging (37,5 – 38,0ºC) heeft. Klopt dat wel? Ja,
dat klopt. De koepelorganisatie van alle middelbare scholen in Nederland heeft samen met een aantal andere
onderwijspartijen een protocol opgesteld. Om het voor iedereen zo veilig mogelijk te maken om naar school
te gaan, staan daar strengere richtlijnen in. Wij houden ons aan die richtlijnen.
2. Mijn huisgenoot is op vakantie geweest naar een gebied waarvoor code oranje geldt.
Moet ik nu ook thuisblijven?
Nee, jij mag naar school komen. Jouw huisgenoot moet 10 dagen in quarantaine blijven en 1,5 meter afstand
van jou houden. Krijgt jouw huisgenoot verhoging, koorts of benauwdheid? Dan moet jij wel thuisblijven.
3. Mijn huisgenoot is positief getest op het coronavirus, terwijl hij geen klachten had.
Wat betekent dit voor mij?
Je moet tot 72 uur (3 dagen) na het testen van je huisgenoot in thuisquarantaine blijven. Krijgt je positief
geteste huisgenoot geen klachten in de 72 uur (3 dagen) na de test? Dan mag je uit de thuisquarantaine
en mag je weer naar school komen. Let op: de GGD geeft aan wanneer dit kan! Eerder mag je niet naar
school komen. Krijgt je huisgenoot toch klachten? Dan moet je 10 dagen in thuisquarantaine blijven.
4. Ik ben positief getest op het coronavirus, maar ik heb helemaal geen klachten. Hoe lang moet ik
thuisblijven?
Je moet 72 uur (3 dagen) vanaf de testafname thuisblijven, omdat je besmettelijk kunt zijn voor
anderen. Ook jouw huisgenoten moeten thuisblijven, omdat zij misschien door jou besmet zijn geraakt.
Zo voorkomen zij dat zij anderen besmetten. Je mag direct uit isolatie als je tot 72 uur (3 dagen) na de
testafname geen klachten hebt gekregen die passen bij het coronavirus. De GGD bespreekt met je
wanneer dit is. Als je binnen 72 uur (3 dagen) na testafname klachten krijgt, dan blijf je langer in
thuisisolatie. Ook moeten jouw huisgenoten dan 10 dagen thuis in quarantaine. De GGD vertelt je hier
meer over.
5. Ik krijg een telefoontje dat mijn kind naar huis moet, omdat hij gedurende de schooldag klachten heeft
ontwikkeld die passen bij het coronavirus. Wat gebeurt er met zijn broer/zus die op dezelfde school
zit?
Als een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt (verhoging, koorts, neusverkoudheid, hoesten en/of
moeilijk ademen/benauwdheid) gaat de leerling naar huis en wordt geadviseerd om zich te laten testen. Wij
informeren ouders/verzorgers hierover. Ook sturen wij eventuele broers of zussen op onze school naar huis
indien er sprake is van verhoging/koorts en/of benauwdheid.

