Aan: alle leerlingen/ouders van
Gouda, Lekkerkerk en Leiden
Gouda, 24 februari 2021
Beste leerlingen en ouders of verzorgers,
In de achterliggende periode hebben de meesten van jullie alle lessen online moeten
volgen. Verschillende van jullie (onder andere examenleerlingen en PrO-leerlingen)
konden wel op de school de lessen volgen. Het is fijn te horen dat de onlinelessen over
het geheel genomen goed verlopen. Dank voor jullie inzet!
Vanaf 2 maart
Tijdens de persconferentie van 23 februari jl. heeft het kabinet de scholen de ruimte
geboden om verder open te gaan. Dat is goed nieuws. School blijft echter nog steeds wel
een ‘anderhalve-meter-school’. Wat betekent dit concreet? De klassen zullen in twee
groepen worden verdeeld en om de dag op school komen. Dat ziet er voor bijvoorbeeld
klas A1D als volgt uit:
Dag
Dinsdag 2 maart
Woensdag 3 maart
Donderdag 4 maart
Vrijdag 5 maart

Groep
A1D (segment B)
A1D (segment A)
A1D (segment B)
A1D (segment A)

Dit gaan we op deze wijze voor de andere klassen ook doen. Zo kunnen jullie in twee
weken vijf dagen op school zijn. Als je niet op school bent, volg je de uitleg/instructie
online. Het kan voorkomen dat de fysieke groep leerlingen een toets moet maken of een
practicum heeft. Dan zal er geen instructie/uitleg zijn.
De verdeling van de klas zal door de roosterkamer worden gemaakt. Heb je online les,
dan is dat zichtbaar door de camera die bij de les staat. Staat er geen camera, dan heb je
dus fysiek les op school.

Maandag 1 maart draaien we nog op de wijze zoals we tot aan de voorjaarsvakantie de
lessen hebben ingevuld.

Praktische punten
Nu we als school verder opengaan, is het temeer van belang dat we ons aan een aantal
concrete afspraken houden. We willen jullie wijzen op de volgende punten:
-anderhalve meter onderlinge afstand bewaren;
-dragen van een mondkapje in het gebouw;
-bij binnenkomst direct naar het lokaal, jassen gaan dus naar het lokaal mee;
-na de laatste les direct naar huis;
-morgen- en middagpauze worden gespreid voor de diverse leerjaren;
-pauzes worden bij normale weersomstandigheden buiten doorgebracht;
-aula’s zijn tijdens de pauzes gesloten;
-in de klas wordt zoveel mogelijk met vaste koppels en plekken gewerkt.
Het gaat hier om een gezamenlijke verantwoordelijkheid. We rekenen in deze op jullie.
Pauzetijden
De afgelopen weken hebben we als schoolleiding meerdere signalen gehad om iets aan
de lestijden te doen zodat er thuis meer ruimte was om bijvoorbeeld gezamenlijk te
lunchen. Nu we op bovenstaande wijze het onderwijs willen inrichten zijn we van mening
dat we de lestijden moeten handhaven zoals deze zijn. Uiteraard beseffen we dat dit voor
thuissituatie niet altijd fijn uitkomt, maar juist nu we nog sterker gelijktijdig met fysiek en
online bezig zijn, is structuur belangrijk. We rekenen op uw begrip in deze.
Rapport 2
Als schoolleiding hebben we besloten dat er geen officieel tweede rapport komt. In de
afgelopen weken zijn er zeker cijfers gegeven. Maar we vinden het niet verantwoord om
met deze cijfers een volwaardig rapport af te geven. We zullen gaan werken met een
voortschrijdend gemiddelde. Dat houdt in dat het eindcijfer het gemiddelde is van alle tot
nu toe behaalde cijfers. Op basis van dit gemiddelde en de zienswijze van de docenten
tijdens de rapportenvergadering brengen we ons voorlopige advies voor komend
schooljaar uit. Bovenstaande aanpak zal gerealiseerd worden na overleg met de MR. Bij
het versturen van het ‘tussenrapport’ zal er een uitgebreide(re) toelichting gegeven
worden.
Afwezigheidsmeldingen
We willen u vragen om eventuele absentie van uw zoon/dochter op de gebruikelijke
manier te melden. Dit kan via het ouderportaal of telefonisch.
Beslisboom
Als bijlage bij deze brief hebben we (nogmaals) de beslisboom van toegevoegd.
Webinars GGD
Als bijlage bij deze brief ontvangt u een overzicht van webinars die de GGD rond
verschillende thema’s geeft. In de achterliggende maanden is gebleken dat dit in een
behoefte voorziet.

Tot slot
Veel blijft onzeker. Dat ervaren we allemaal. We hopen en bidden dat we jullie heel snel
weer allemaal op school welkom kunnen heten. Weet dat we jullie (persoonlijk en als
gezin) in onze gebeden niet vergeten. We verwachten het alleen van die God, Die het
gebed hoort.
Met vriendelijke groet,
Namens de schoolleiding,
Drs. G. Bergacker
Bijlagen:
-Beslisboom
-Webinars GGD

BESLISBOOM 12 jaar + *
thuisblijven of naar school / werk?
Met deze beslisboom kun je bepalen of je wel of niet naar school en/of werk mag.
Bedenk voor je begint:
1. Deze beslisboom gaat uit van personen met een normale gezondheid, zonder onderliggende ziekten.
2. Begin altijd met de startvraag en volg de vragen in de aangegeven volgorde.
3. Kijk niet naar één of twee losse vragen, dat kan tot een verkeerde uitkomst leiden.
4. De uitkomst van de beslisboom geldt niet voor huisgenoten; voor iedere persoon moet de boom apart doorlopen worden.
5. Deze beslisboom wordt regelmatig aangepast n.a.v. vernieuwde regelgeving. Download de meest actuele versie van
www.ajnjeugdartsen.nl/de-jeugdarts/corona.
6. Er is ook een Engelstalige versie beschikbaar.
7. Er is ook een beslisboom voor kinderen van 0 jaar t/m groep 8. Download de meest actuele versie van www.boink.info/beslisboom.

START
Ja

Heeft iemand binnen je huishouden op dit moment
of in de afgelopen 10 dagen corona (gehad)?

1,5 m. AFSTAND?
Leerlingen, studenten en
volwassenen moeten onderling
allemaal 1,5 m afstand houden.
Scholen bepalen hoe ze dit in
de klaslokalen kunnen
realiseren.

Blijf thuis en
laat je testen

Nee

Heeft een huisgenoot naast klachten die passen
bij corona ook koorts (38,0 of hoger) of
benauwdheid?

Blijf thuis

Ja

Nee

Heb je zelf één of meer van de volgende klachten die passen bij
corona?

- verkoudheidsklachten
(zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen, keelpijn)
- hoesten
- verhoging of koorts (37,5 graden of hoger)
- benauwdheid
- plotseling verlies van reuk/smaak (zonder neusverstopping)

Heb je naast klachten die passen bij corona (zie grote blauwe
blok hierboven) ook koorts (38,0 of hoger) of benauwdheid?
Ja

Ben je een huisgenoot van of aangemerkt als
nauw contact** van iemand met corona? Of
heb je een notificatie gekregen via de
Coronamelder-app? Of kom je vanuit het
buitenland uit een rood/oranje gebied? (kijk op
www.nederlandwereldwijd.nl voor het actuele
overzicht)

Nee

Ja

LET OP

Ja

Nee

Blijf thuis en
laat je testen

Je mag naar
school
en/of werk

Nee

** WELKE CATEGORIE CONTACT?
Huisgenoten blijven
ook thuis tot de
testuitslag bekend is

Huisgenoten mogen
naar school
en/of werk

- Categorie 1: huisgenoten
- Categorie 2: overige nauwe contacten
(meer dan 15 min. op minder dan 1,5 m.)
- Categorie 3: overige niet nauwe contacten
Zie voor uitgebreide toelichting lci.rivm.nl/covid-19-bco

WANNEER TESTEN?

HOE LANG MOET JE THUISBLIJVEN?

TESTUITSLAG EN DAN?

- Als je klachten hebt die passen bij corona.
- Als je contact hebt gehad met iemand met corona.
Dus als je een indicatie hebt in het kader van een bronen contactonderzoek of door een melding van de
Coronamelder-app. Laat je dan zo snel mogelijk testen als
huisgenoot of als nauw contact**. Laat je ook testen vanaf
dag 5 na het laatste contact met iemand met corona. Dit
geldt voor huisgenoten, nauwe en niet nauwe contacten**.
- Op advies van de GGD (bijv. bij een uitbraakonderzoek).
- 5 dagen nadat je vanuit het buitenland uit een oranje of
rood gebied bent gekomen.
- Als je ernstig ziek bent.
Zie het kader hiernaast hoe lang je thuis moet blijven.

- Blijf thuis tot de testuitslag bekend is. Als
je bent getest vanwege contact met een
categorie 3** dan hoef je, als je geen
klachten hebt, in afwachting van de
testuitslag niet thuis te blijven.
- Zolang je in een quarantaineperiode zit
zoals vastgesteld door de GGD. Hoe lang
dit duurt en wat de regels zijn verschilt per
situatie. Volg de instructies van de GGD
op.

Volg in alle gevallen het advies van de
GGD op. Algemeen geldt:

NB: Testen kan nooit worden verplicht.

Kijk voor meer info ook op:
rijksoverheid.nl/onderwerpen/
coronavirus-covid-19/algemenecoronaregels/thuisquarantaine en
lci.rivm.nl/COVID-19-bco.

Positief
Jij of een huisgenoot is besmet met
corona. Volg de instructies van de GGD
op.
Negatief
Je bent niet besmet met corona. Je mag
weer naar school en/of werk, ook als nog
niet alle klachten zijn verdwenen. Tenzij je
nog in een quarantaineperiode zit zoals
vastgesteld door de GGD.

* Deze beslisboom is ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het RIVM en is een leidraad voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs
(vanaf ca. 12 jaar), studenten in het MBO en hoger onderwijs, werkende jongeren en volwassenen. Heb je vragen of twijfel na het doorlopen
van de beslisboom? Neem dan contact op met een infectieziektenarts van de GGD. Je kunt ook bellen naar het landelijke informatienummer
coronavirus van Rijksoverheid: 0800 - 1351 (gratis, 08:00 - 20:00 u). Kijk voor meer informatie op www.rivm.nl/coronavirus-covid-19.
© 15 februari 2021. Deze beslisboom is gemaakt door BOinK i.s.m. AJN Jeugdartsen Nederland en gecontroleerd en goedgekeurd door het RIVM.

Beste ouder / verzorger,
Online oudervoorlichtingen in het voortgezet onderwijs
Afgelopen herfst hebben we met groot succes een aantal webinars georganiseerd voor ouders met
kinderen in de puberleeftijd. We hebben meer dan 1000 ouders van betrouwbare informatie voorzien
en handvatten meegegeven op verschillende thema’s die spelen in deze leeftijdsfase.
Aangezien we nog steeds niet fysiek aanwezig kunnen zijn op scholen, organiseren we in maart een
nieuwe serie webinars:

Connect met je puber.
(NIEUW) Thema 1: Praten met je puber (leerjaar 1 t/m 4)
Heftige discussies aan tafel? Doe je het in de ogen van je puber nooit goed? Of wil je puber nooit
praten en zit hij/zij alleen maar op zijn/haar kamer?
Er wordt vast vaak geadviseerd om te praten met je puber, maar hoe doe je dat eigenlijk? Vanavond
gaan we het uitgebreid hebben over de communicatie met je puber. Zeker in deze tijd, waarin we veel
tijd thuis doorbrengen, kan dit webinar helpen om het gezellig te houden.
Dit webinar wordt gegeven op: maandag 1 maart om 20:00uur
Klik hier voor direct aanmelden
(NIEUW) Thema 2: Gezonder leven in coronatijd (leerjaar 1 en 2)
Normaal is het begeleiden van een puber naar volwassenheid al een
hele opgave, laat staan als je een puber in huis hebt tijdens een
pandemie! Dit webinar gaat vooral in op het krijgen van een gezond
dagritme voor jezelf en je kinderen in huis. Je krijgt inzicht in waarom
deze tijd extra pittig is voor pubers en je krijgt praktische tips hoe je een
gezond eet-, beweeg- en slaappatroon kan stimuleren.
Dit webinar wordt gegeven op maandag 8 maart om 20:00u
Klik hier voor direct aanmelden

Wat is een webinar?
Een webinar is een online (live) uitzending
waaraan je vanuit huis via een PC, laptop
of tablet kunt deelnemen. Via de
chatfunctie kun je vragen stellen aan de
presentator. Alle vragen worden zoveel
mogelijk beantwoord tijdens het webinar.
De webinars worden je aangeboden door
de GGD Hollands Midden, onderdeel van
het Centrum voor Jeugd en Gezin. Je kunt
je aanmelden voor het webinar via de links.
Na aanmelding ontvang je een link die
gratis toegang geeft tot het webinar.
Alle webinars starten om 20:00 uur.
LET OP: meld je snel aan, vol = vol.

Thema 3: Je puber online (leerjaar 1)
LET OP: Dit webinar heeft ongeveer dezelfde inhoud als in september.
Wil je meer weten over sociale media en mediaopvoeding in deze tijd?
Tijdens dit webinar nemen we je mee in de beleefwereld van je puber online. We bespreken de leuke
en risicovolle kanten van sociale media. Daarnaast gaan we in op gezonde tijdsbesteding en krijg je
concrete tips om in gesprek te gaan met je kind over deze thema’s. Niet alleen van ons… maar ook
van elkaar, omdat we gebruik kunnen maken van de expertise van alle deelnemende opvoeders.
Dit webinar wordt gegeven op dinsdag 16 maart om 20:00 uur.
Klik hier voor direct aanmelden
Thema 4: Je kind en alcohol en drugs (leerjaar 2 en 3)
LET OP: Dit webinar heeft ongeveer dezelfde inhoud als in september
Met je kind praten over alcohol, roken en drugs (zoals lachgas en cannabis) kan soms best een
uitdaging zijn. Op welk moment begin je er over en wat vertel je dan precies? Wat weet je kind al en
wat zou je kind kunnen helpen om de juiste keuzes te maken? Helpt het om regels te stellen? In dit
webinar gaan we in op de ontwikkelingsfase waarin een puber zich bevindt. Daarnaast geven we
informatie over populaire middelen en uiteraard krijg je praktische tips hoe je met je kind een gesprek
over middelengebruik kunt starten, of ze nu al experimenteren of juist nog niet.
Dit webinar wordt gegeven op donderdag 25 maart om 20:00uur
Klik hier voor direct aanmelden

Je kunt je voor alle webinars inschrijven, maar je kunt ze ook los bekijken.
Wij hopen jullie allemaal tijdens onze webinars te mogen verwelkomen, dus tot dan!
Namens het team Gezondheidsbevordering Jeugd van de GGD Holland Midden webinars@ggdhm.nl

