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Beste leerlingen, beste ouder(s)/verzorger(s),
Met deze brief wil ik jullie graag op de hoogte stellen van de laatste wijzigingen rondom het coronabeleid
in de school.
Versoepelingen
Met ingang van vrijdag 25 februari wordt een groot aantal maatregelen versoepeld. Dat betekent o.a.
dat mondkapjes in de school vanaf dan niet meer verplicht zijn. Ouders zijn dan ook weer welkom op
school, oudergesprekken kunnen weer op school plaatsvinden.
Basismaatregelen
De basismaatregelen blijven nog steeds van toepassing, dat betekent:
- Was vaak en goed je handen. Hoest en nies in je elleboog.
- 1,5 meter afstand is niet meer verplicht. Voor mensen (medewerkers of leerlingen in de school) met
een kwetsbare gezondheid of kwetsbare naaste kan het nog steeds wenselijk zijn om 1,5 meter
afstand te houden. We vragen om hier dan rekening mee te houden.
- Bij klachten: blijf thuis en doe een test. Wanneer de (zelf)test negatief is, mag je naar school komen.
- Doe twee keer per week preventief een zelftest. Deze worden op school gratis verstrekt.
Berichtgeving bij besmetting
We verwachten de komende tijd nog regelmatig besmettingen onder personeel of leerlingen. Tot nu toe
kregen jullie maximaal twee keer per week een brief bij een of meerdere besmettingen in de klas. Omdat
een besmetting in de klas geen consequenties meer heeft voor eventuele quarantaine, stoppen we met
deze berichtgeving. Jullie worden dus niet meer op de hoogte gesteld bij een besmetting in de klas.
Online les
Online aansluiten bij een les, is alléén nog mogelijk wanneer een leerling besmet is met corona en daar
niet erg ziek van is, maar wél in isolatie moet blijven. Je kunt dit melden bij verzuim, zodat de docent op
de hoogte is dat de leerling online deelneemt. Wanneer je ziek bent, al dan niet door corona, blijf je thuis
en gebruik je de tijd voor je herstel. Het is dan niet de bedoeling om de les online te volgen. De reden
hiervoor is, dat de effectiviteit van een online les over het algemeen lager is dan wanneer de leerling in
de klas zit. Uitzonderingen op deze regel zijn alleen mogelijk met toestemming van de zorgcoördinator.

We zijn heel blij dat we de activiteiten op school weer volledig kunnen oppakken en dat er ook weer
ruimte komt voor buiten-les activiteiten zoals een muziekavond, excursie of prom-night. We houden er
ook rekening mee dat de gevolgen van de maatregelen nog een tijd zichtbaar zullen zijn in de school. De
periodes van lockdown, quarantaines en lesuitval kunnen behoorlijke impact hebben op het welzijn van
leerlingen, en op de stress/werkdruk die zij ervaren. We zetten daarom ook de komende tijd extra
activiteiten en ondersteuning in vanuit het zorgteam, en hebben aandacht voor de hoeveelheid lesstof en
toetsen per vak.
We hopen dat dit, in combinatie met de ruimte die weer ontstaat voor sociale activiteiten buiten school,
ervoor zorgt dat leerlingen waar nodig de komende tijd kunnen herstellen van de periode die achter ons
ligt en dat zij de rest van het schooljaar positief tegemoet gaan. We wensen jullie veel succes en plezier
en voor nu een fijne vakantie!
Met vriendelijke groeten,

Sanne Verhagen
rector

