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Gouda, 22 september 2020
Onderwerp: voortgang van het onderwijs en het coronavirus
Beste ouders en leerlingen,
Hierbij informeren wij u over enkele uitwerkingen van ons beleid met betrekking tot de voortgang van het
onderwijs en het coronavirus.
Wijziging protocol hoe te handelen bij besmetting personeelsleden of leerlingen met corona
Vorige week hebben wij personeelsleden en leerlingen gevraagd niet op school te komen als corona
gerelateerde klachten aanhouden na een negatieve testuitslag. Dit is volgens de landelijke richtlijnen niet juist.
Hervatten van het werk op school is toegestaan na negatieve testuitslag, behalve als corona gerelateerde
klachten weer toenemen.
Het kabinet heeft vrijdag bekend gemaakt dat kinderen tot dertien jaar niet meer thuis hoeven te blijven bij
verkoudheidsklachten. Dit betreft vooral basisschoolleerlingen. Op onze school blijft het beleid dat alle
leerlingen met verkoudheidsklachten thuisblijven. Graag uw begrip daarvoor.
De juiste formulering van de voorzorgsmaatregelen is als volgt:
• Anderhalve meter afstand tot volwassenen houden.
• Handen wassen/ontsmetten bij binnenkomst van de school.
• Thuisblijven bij (lichte) verkoudheidsklachten; thuisblijven als een van de gezinsleden koorts heeft of
benauwd is. Thuisblijven hoeft niet meer als de testuitslag negatief is, behalve als de corona gerelateerde
klachten verergeren.
Positieve testuitslag
Wilt u bij een positieve testuitslag van uw kind de school daarvan op de hoogte te brengen? Wij beseffen dat u
dat niet verplicht bent. Wij vragen vriendelijk uw medewerking in deze, in het belang van onze personeelsleden
en om een verdere uitbraak te voorkomen.
Meekijken door leerlingen vanaf thuis
Er zijn steeds flink wat leerlingen afwezig in verband met lichte klachten of quarantaine. Dat zal voorlopig ook
wel zo blijven. Om leerachterstanden te voorkomen, vinden we het van belang dat deze leerlingen de lessen
zoveel mogelijk vanaf thuis volgen. Om die reden hebben we voor de hele school het volgende afgesproken:
leerlingen die vanwege lichte klachten of omdat ze in quarantaine zijn thuis zitten, volgen in principe de
lessen online. Hiervoor wordt via een laptop in de klas aan het begin van de les verbinding gemaakt met de
leerling die thuis zit. Daardoor kunnen de lessen vanaf thuis gevolgd worden.

De uitwerking van deze maatregel kan per sector en locatie verschillen, afhankelijk van praktische (on)mogelijkheden en de leeftijd van de leerlingen. De mentor blijft uiteraard verantwoordelijk voor het contact
met de leerlingen die het betreft.
Het meekijken van leerlingen vanaf thuis helpt echt om ze bij de les te houden. Het vraagt wel veel van onze
docenten: ze geven iets van zichzelf weg voor de camera en kunnen door iedereen in huis bekeken worden. Wij
willen u vragen hier discreet mee om te gaan en voorzichtig te zijn in de gesprekken thuis en de reacties naar
de school. Hartelijk dank voor uw begrip.
Online lessen bij afwezigheid van docenten
Ons beleid is dat bij afwezigheid van docenten in verband met lichte klachten of quarantaine de lessen online
gegeven worden volgens het rooster, onder toezicht van een surveillant. We streven ernaar om steeds
voldoende surveillanten tot onze beschikking te hebben. Als veel docenten door de coronaomstandigheden
zich gedwongen voelen thuis te blijven, kunnen er momenten zijn dat het aantal beschikbare surveillanten
ontoereikend is. In dat geval zullen er helaas lessen moeten vervallen. Wij vragen uw begrip daarvoor.
Wij vertrouwen erop u met deze informatie van dienst geweest te zijn.
Met vriendelijke groet,
Namens de schoolleiding,

Drs. G. Bergacker

