
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen en medewerkers, 
 
Graag informeer ik jullie over de ontwikkelingen van de laatste tijd en een aantal zaken die zijn 
gewijzigd. 
 
Sinds vrijdag 14 januari gelden nieuwe coronaregels. De GGD is nog druk doende deze regels in het 
protocol te verwerken, evenals het RIVM. Vooruitlopend daarop hebben wij al een aantal 
aanpassingen gedaan in onze communicatie en aanpak.  
 
Nieuw in de communicatie 
Sinds deze week zien we dat er sprake is van een snel oplopend aantal coronabesmettingen binnen 
de school. Vanaf deze week sturen wij één keer per dag een overzicht van alle bij ons gemelde 
besmettingen van die dag (in plaats van een brief voor elke leerling/medewerker). Deze informatie 
sturen wij specifiek naar de ouders/leerlingen van de klassen waarin sprake is van een besmetting. 
Ook zullen wij hierin geen namen meer noemen.  
 
Zicht op besmettingen 
De GGD heeft aangegeven dat zij per direct stoppen met het Bron- en Contactonderzoek. Dit is het 
gevolg van het hoge aantal besmettingen bij kinderen. Dit betekent dat wij voor onze informatie over 
het aantal besmette leerlingen en medewerkers volledig afhankelijk zijn van de meldingen van ouders, 
leerlingen en medewerkers. Een vriendelijk verzoek is om besmettingen zo spoedig mogelijk bij ons 
telefonisch op het centrale nummer 0598 – 36 46 56 te melden. Voor Praktijkonderwijs kunt u dit via  
0598 – 61 23 11 doorgeven. 
 
Hoe gaan wij om met een positief geteste leerling of medewerker? 
In bijgaand stappenplan kunt u precies lezen welke acties wij op school moeten uitvoeren als een 
leerling of medewerker positief getest is. Hierin is bijvoorbeeld te zien dat er bij één besmetting in een 
klas nog geen verdere actie nodig is. Pas bij drie of meer besmettingen moeten wij met de GGD in 
overleg om te kijken of er verdere (quarantaine)maatregelen nodig zijn voor de klas.  
 
Bij de les blijven 
Leerlingen die in quarantaine zitten kunnen de voortgang van de lessen volgen met behulp van 
leerstofplanningen en huiswerk in Magister, een buddy in de klas zoeken en contact zoeken met 
docenten in geval van vragen. 
 
Hoe gaan we om met lesuitval/inhalen toetsen? 
Er is momenteel sprake van uitval van veel leerlingen als gevolg van ziekte of quarantaine. Dat heeft 
gevolgen voor de leerstof en de toetsen. We hebben daar nu voor het derde jaar op rij al mee te 
maken. Voor dit schooljaar hangt het er sterk vanaf hoe lang we de komende tijd te maken krijgen met 
uitval. Als het een korte periode is, kan veel worden ingehaald. Mocht het langer gaan duren, dan is 
niet uit te sluiten dat er opnieuw aanpassingen bij de leerstof en toetsen moeten gaan plaatsvinden, 
net als de voorafgaande twee jaren nodig was. Op dit moment is het te vroeg om daar nu al uitspraken 
over te doen.  
 
Mondkapjes 
Wij wijzen iedereen er nogmaals op dat binnen school de mondkapjesplicht geldt: alle leerlingen en 
medewerkers dragen een mondkapje wanneer zij zich verplaatsen door de school. In de les kan het 
mondkapje af, maar bij sommige lessen (bijvoorbeeld praktijklessen) moeten ze op. Bij twijfel beslist 
de docent of deelschooldirecteur. Leerlingen die om speciale redenen geen mondkapje kunnen 
dragen, vragen ontheffing aan bij de deelschooldirecteur. 
Veel leerlingen gaan nonchalant om met deze plicht en moeten dan meerdere keren hierop worden 
aangesproken. Als dit te vaak moet, kan het voorkomen dat we deze leerlingen naar huis moeten 
sturen.  
Liever willen we bereiken dat iedereen wil meewerken aan het openhouden van onze school, vandaar 
ook aan iedereen de oproep om de mondkapjesplicht goed na te leven. 
 
Zelftesten 
Het dringende advies aan leerlingen en medewerkers blijft om twee keer per week preventief een 
zelftest te gebruiken. Wij delen deze zelftesten wekelijks uit aan de leerlingen. 
 



 
Vragen aan de GGD 
Naast onze informatieverstrekking is het ook mogelijk de GGD zelf te benaderen met vragen over 
coronabesmettingen op school. Dat kan via de coronalijn van GGD Groningen 050 367 4000 (kies 1, 
kies 3) of mailen naar monitoring@ggd.groningen.nl 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Ferdinand Vinke 
Bestuurder 
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