Aan alle ouders en leerlingen

Nijmegen, 20 januari 2022
Betreft: update m.b.t. corona

Beste ouders en leerlingen,
Inmiddels zijn de lessen op school weer bijna 2 weken aan de gang. We zijn blij dat de scholen weer
open zijn. Zoals verwacht, leidt de openstelling van de school wel tot een groter aantal besmettingen
en quarantaines. Ook merken we, dat de verzuimmedewerkers en het secretariaat veel telefoontjes
en e-mails krijgen met verzuimmeldingen en vragen van ouders en leerlingen. Zoveel dat we soms
minder goed bereikbaar zijn en het langer duurt voordat we alle e-mails kunnen verwerken. Wij
vragen hiervoor jullie begrip.
Deze week zijn op advies van de GGD verschillende klassen in quarantaine geplaatst. Daarnaast
waren er in T4 zoveel leerlingen in quarantaine, dat besloten is om die hele jaarlaag online les te
geven. Dit is momenteel de realiteit waar we mee te maken hebben. Het uitgangspunt is en blijft
echter dat we de lessen zoveel mogelijk fysiek op school willen geven. Leerlingen die er wel kunnen
zijn, kunnen dan bijvoorbeeld ook de praktijklessen blijven volgen en elkaar blijven ontmoeten, en
dat vinden we van groot belang. We kunnen ons voorstellen dat de ‘chaos’ van de huidige situatie
heel vervelend is en misschien ook leidt tot bezorgdheid. We gaan er vanuit dat deze situatie nog
enige tijd blijft bestaan en we willen jullie vragen hier bij voorbaat rekening mee te houden.
In deze brief willen we jullie informeren over ons huidige beleid en willen we een aantal praktische
zaken nogmaals aanstippen.
Zelftesten thuis afnemen
Zoals jullie weten geldt landelijk het advies voor leerlingen en onderwijspersoneel om twee keer per
week een zelftest te doen. We zien dat leerlingen dit soms pas ‘s-morgens op school doen. Wanneer
de zelftest dan positief is, leidt dit tot grote onrust in de klas. We willen jullie daarom verzoeken om
de zelftest thuis af te nemen, vóórdat je naar school komt.
Nauwe contacten infomeren
Wanneer een leerling een positieve testuitslag krijgt, meld dit dan bij verzuim. De leerling gaat dan
thuis in isolatie. We willen jullie vragen om van te voren zelf de nauwe contacten alvast in kaart te
brengen, en dit tegelijk met de verzuimmelding bij de verzuimmedewerkers te melden. Daarnaast
vragen we leerlingen om hun nauwe contacten direct zelf te informeren.

Je bent een nauw contact wanneer je:
- Minimaal 15 minuten op een dag (bij elkaar opgeteld), binnen 1,5 meter afstand bent
geweest van een besmet persoon. De besmette persoon is besmettelijk vanaf 2 dagen voor
de positieve testuitslag of vanaf 2 dagen voordat de klachten begonnen.
- Met een besmet persoon hebt geknuffeld of gezoend, of als diegene vlakbij jou heeft
gehoest, ook wanneer dit minder dan 15 minuten per dag was.
Wanneer schakelen we over op online lessen?
Het uitgangspunt is dat we de lessen zoveel als mogelijk op school willen laten plaatsvinden.
Leerlingen die in quarantaine zitten kunnen de les dan online volgen via een buddy in de klas.
Het kan voorkomen dat een klas in quarantaine moet, of dat de lessen voor een klas of jaarlaag
tijdelijk online georganiseerd worden. Dat bepalen we als volgt:
- Voor een klas met een vaste samenstelling (onderbouw) geldt: bij meer dan 3 besmettingen
binnen een week, gaat de klas op advies van de GGD in quarantaine. In dat geval geldt de
quarantaine dus voor alle leerlingen in die klas. Op dag 5 kunnen zij een PCR test doen, bij
een negatieve testuitslag kunnen zij weer naar school.
- Voor een klas met wisselende samenstelling (clusters, bovenbouw) geldt: alleen nauwe
contacten gaan in quarantaine. Als binnen een jaarlaag zoveel leerlingen in quarantaine
zitten dat het onderwijs niet meer fysiek te organiseren is, kunnen we ervoor kiezen de
lessen online voort te zetten.
Wanneer een van deze situaties zich voordoet, worden jullie hier uiteraard over geïnformeerd.
Kort op een rij
We zetten bovenstaande samen met de basismaatregelen nogmaals onder elkaar:
- Bij verplaatsen in de school draag je een mondkapje. Het mondkapje gaat op zodra je opstaat
van je plaats, en mag af zodra je een vaste plaats hebt ingenomen in het lokaal of op je
pauzeplek.
- Bij klachten: blijf thuis en laat je testen.
- Bij een positieve (zelf)test: informeer zelf je nauwe contacten en meldt deze ook bij verzuim.
- Wanneer een huisgenoot of nauw contact besmet is met corona: ga in quarantaine (zie ook:
https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl)
- Gebruik twee keer per week preventief een zelftest. Doe de test voordat je naar school komt.
- Was vaak en goed je handen.
- Schud geen handen, en hoest en nies in je elleboog.
- Houd waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar.
Wij vragen opnieuw jullie medewerking om deze afspraken na te komen.
Wij volgen de ontwikkelingen en houden jullie op de hoogte. We vertrouwen erop dat we ook deze
periode op een goede manier ‘doorstaan’ en hopen op jullie begrip voor de keuzes die we hierin
maken.
Met vriendelijke groet,
Sanne Verhagen
rector

