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25 november 2021
Corona-update en vooruitblik

Beste leerlingen, geachte ouder(s)/verzorger(s) en collega’s,
In Nederland is het aantal coronabesmettingen de afgelopen weken snel toegenomen. Ook op school
nemen ziekteverzuim, quarantaines en besmettingen toe (zie grafiek hieronder). We hebben
geregeld overleg met de GGD over besmettingen en bespreken welke voorzorgsmaatregelen nodig
zijn. Gelukkig is het nog niet nodig geweest om hele klassen naar huis te sturen. Laten we hopen dat
dat zo blijft.

Welke coronaregels gelden op school?
Het kabinet heeft vrijdag 12 november een flink aantal maatregelen bekend gemaakt om de forse
stijging van het aantal coronabesmettingen te laten dalen. De maatregelen gelden vooral buiten
school. Voor de scholen zijn er geen nieuwe regels bij gekomen. De mondkapjes hoeven niet meer op
en onderling hoeven leerlingen geen afstand te houden. Leerlingen houden nog wel 1.5m afstand
van medewerkers. Dat is voor veel personeelsleden een belangrijke regel. Daarnaast blijven de
basisregels gelden.
Basisregels
Het is belangrijk dat iedereen de basisregels goed blijft naleven. Daarmee voorkomen we
verspreiding in school:
• Was vaak je handen
• Houd 1.5m afstand van medewerkers
• Zorg voor voldoende frisse lucht
• Blijf thuis bij klachten en laat je testen bij de GGD. Ook bij milde verkoudheidsklachten. En
blijf thuis totdat de uitslag binnen is.

Advies zelftest
Veel mensen blijken ongemerkt positief te zijn. Daarom adviseert de GGD dat leerlingen en personeel
die niet gevaccineerd zijn om zich twee maal per week thuis te testen met een zelftest. Het gebruik
van zelftests is vrijwillig, maar wel belangrijk, omdat het helpt om besmettingen op school snel op te
merken. De zelftests zijn op school verkrijgbaar bij de conciërge. Bij een positieve uitslag ga je naar
de GGD voor een PCR-test. Je blijft thuis totdat je de uitslag weet.
De zelftests zijn ook beschikbaar voor leerlingen en medewerkers die gevaccineerd zijn. Vraag ernaar
bij de conciërge.
Besmet. En dan?
School volgt de richtlijnen voor bron- en contactonderzek van de GGD en het RIVM bij een
besmetting (klik hier voor meer informatie). Leerlingen met een positieve coronatestuitslag melden
dit direct telefonisch aan de conciërge, ze blijven thuis en volgen het advies van de GGD. School
neemt later contact op met thuis en zoekt uit of er zogenaamde nauwe contacten zijn. De school
neemt vervolgens via telefoon of email contact op met de nauwe contacten en geeft het GGD-advies
voor nauwe conacten door. De school informeert alleen de nauwe contacten als er een besmetting is
geweest in een klas.
Advies voor nauwe contacten
Leerlingen die in totaal langer dan 15 minuten, op minder dan 1,5 meter afstand, contact hebt gehad
met een besmette leerling worden tot de zogenaamde nauwe contacten gerekend. Het
gezondheidsadvies van de GGD voor nauwe contacten verschilt en hangt af of je wel of niet
gevaccineerd bent. Gevaccineerde leerlingen laten zich direct testen bij de GGD en herhalen dit op
dag 5 na het laatste contact. Je mag naar school blijven komen zolang je wacht op de uitslag van de
test en je geen klachten hebt. Deze aanpak geldt ook voor iedereen die in de afgelopen zes maanden
corona heeft doorgemaakt. Als je klachten hebt laat je je testen en blijf je thuis tot je de uitslag weet.
Leerlingen die niet zijn gevaccineerd en geen corona hebben gehad in de afgelopen zes maanden,
worden door de GGD gezien als niet-immuun. De GGD adviseert dat deze leerlingen in quarantaine
gaan en zich laten testen op dag 5 vanaf het laatste contact. Als de testuitslag negatief is mag je weer
naar school. Als je je niet laat testen dan blijf je 10 dagen in quarantaine.
Leerlingen die geen nauw contact zijn hoeven geen voorzorgsmaatregelen te nemen en blijven
gewoon naar school komen.
Besmetting thuis. En dan?
Sinds 19 november zijn de regels bij besmetting in het gezin gewijzigd. Als iemand in het gezin
positief wordt getest, dan blijven alle huisgenoten in quarantaine voor 10 dagen. De huisgenoten
testen op dag 5 na het begin van de besmetting. Als de test negatief is mogen de huisgenoten uit
quarantaine en weer naar school. Als huisgenoten zich niet laten testen, dan blijven ze 10 dagen in
quarantaine.
Vaccineren?
Iedereen vanaf 12 jaar mag zich laten vaccineren. Vaccineren is vrijwillig. Je doet het voor jezelf en
voor elkaar. Overleg met je ouder(s)/verzorger(s) als je het een lastige keuze vindt. Meer informatie
vind je via https://youtu.be/To0besaPGAk en coronavaccinatie-keuzehulp.nl.
Hybride onderwijs, online lessen?
We zoeken naar wat haalbaar is per klas/lesgroep. Niet alle lessen zijn geschikt om te streamen.
Docenten geven wekelijks in SOM aan of en welke les wordt gestreamd. Als lessen niet worden
gestreamd staat in SOM het werk dat die dag thuis kan worden gedaan.

We schakelen pas weer over naar hybride onderwijs als de overheid daar aanwijzingen voor geeft of
als de continuïteit van het onderwijs anders niet meer gewaarborgd kan worden.
Huidige aanpassingen op school
Er zijn verschillende maatregelen genomen om de kans op besmettingen te verkleinen.
• Onderwijzend personeel werkt thuis tenzij zij onderwijs moeten geven of anderszins in het
belang van leerlingen op school moeten zijn.
• Teamvergaderingen, studiedagen en bijeenkomsten met ouders, zoals ouderkind-avonden,
vinden online plaats.
• School organiseert tijdelijk geen activiteiten meer waarbij klassen en lesgroepen worden
gemengd. De schoolpauzes en activiteiten die in de buitenlucht plaatsvinden zijn een
uitzondering.
• In de onderbouw wordt gewerkt met vaste plattegronden om in geval van een besmetting
het aantal nauwe contacten in de klaslokalen te beperken.
• (Proef)lessen voor leerlingen uit groep 8 van basisscholen en meerdaagse buitenlandse
reizen zijn ook tijdelijk opgeschort.
Een nieuwe persconferentie
Vrijdag 26 november staat een nieuwe persconferentie over corona gepland. Het is spannend of de
scholen helemaal open kunnen blijven of dat er nieuwe maatregelen voor de scholen gaan komen.
Het is ook niet uit te sluiten dat er na de persconferentie op school extra maatregelen nodig zijn om
verspreiding van besmettingen in school te beperken. Dat kan bijvoorbeeld door het scheiden van
pauzetijden voor de onder- en bovenbouw, het aanbrengen van looprichtingen en
afstandsmarkeringen.
Als er wordt besloten dat mondkapjes weer verplicht zijn of dat het gebruik van zelftests wordt
uitgebreid, dan zullen we ons daar ook aan houden.
De coronamaatregelen op school worden opgesteld in overleg met de medezeggenschapsraad en de
coronawerkgroep. Uiterlijk woensdag 1 december ontvangt u een eerste bericht of en zo ja welke
nieuwe maatregelen nodig zijn op school.
Met vriendelijke groeten,
Namens het team,
Daan van Bree
rector

