Update 25 november 2021
Beste leerlingen, ouder(s)/verzorger(s), collega’s,
Tot deze week was het aantal besmettingen met het coronavirus op onze school nog hanteerbaar. Maar sinds
deze week loopt het aantal besmettingen in rap tempo op. We hebben al een klas naar huis moeten sturen,
omdat er te veel besmette leerlingen in zitten. We verwachten een verdere toename van het aantal
besmettingen.
Lesuitval
Er is al wat langer sprake van toenemend lesuitval, vooral als gevolg van ziekte en preventieve quarantaine van
medewerkers. Als het kan, worden lessen opgevangen door anderen. Vaak is dat niet mogelijk, omdat veel
docenten dit jaar al maximaal zijn ingezet. Vervangers van buiten de school vinden is nagenoeg kansloos.
Vanwege het oplopend aantal besmettingen is het de verwachting dat de lesuitval de komende tijd zal
toenemen.
De basismaatregelen
Het kabinet heeft deze week benadrukt dat een goede naleving van de basismaatregelen cruciaal is om het
aantal besmettingen omlaag te brengen en strengere maatregelen tijdens de winterperiode te voorkomen. Wij
gaan deze basismaatregelen vanaf nu ook binnen onze school inzetten.
Concreet betekent dat:
Onderwijspersoneel werkt thuis, tenzij zij onderwijs moeten geven of anderszins in het belang van leerlingen
op school moeten zijn. Teamvergaderingen en studiedagen gebeuren online.
Ouders/verzorgers komen niet in de school, tenzij dit echt niet anders kan (en dan alleen op afspraak). De
MOL-gesprekken voor de komende weken worden ook online gehouden (hierover volgt vanuit de deelschool
meer informatie).
•
•
•
•

Alle volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar.
Vieringen vinden plaats zonder externen.
Iedereen met gezondheidsklachten blijft thuis, totdat een negatieve testuitslag is ontvangen.
Iedereen in een huishouden gaat in quarantaine als een huisgenoot positief is getest.

Daarnaast blijven voor iedereen de volgende basismaatregelen gelden:
•
•
•
•

handen wassen;
binnenruimtes ventileren;
geen handen schudden;
bij klachten testen en thuisblijven.

Wat erg zou helpen: zelftesten
Wat echt kan helpen om verspreiding van het virus zo veel mogelijk te beperken, is het gebruik van de
zelftesten. Het dringende advies aan leerlingen en medewerkers van de school is dan ook om 2 keer per week
preventief een zelftest te doen. Deze testen zijn verkrijgbaar bij de conciërges op alle locaties.
De persconferentie van vrijdag
Vrijdagavond 26 november is er weer een persconferentie van het kabinet. We krijgen dan waarschijnlijk te
maken met aanvullende maatregelen. Het is mogelijk dat een deel van dit bericht dan al weer achterhaald is.

Zodra duidelijk is welke aanvullende maatregelen gaan gelden voor onze school en hoe we dat gaan
organiseren, zullen wij jullie daarover informeren. De verwachting is dat dat na het weekend zal gebeuren.
Met vriendelijke groet,
Ferdinand Vinke
Bestuurder

