
Update 4 februari 2022 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen en collega’s, 
 
Met dit bericht informeren wij jullie over de voortgang van het onderwijs op onze school. 
 
Het piept en het kraakt…….. 
Laten we eerlijk zijn: we hebben betere tijden gekend. Het grote aantal positief geteste mensen in onze 
samenleving heeft ook gevolgen voor de aanwezigheid van leerlingen en medewerkers op onze school 
en daarmee voor de voortgang van het onderwijs op onze school. 
 
……. want de uitval bij leerlingen is hoog …… 
Veel leerlingen zitten thuis met een positieve testuitslag, in quarantaine of ‘gewoon’ ziek. Het is vaak 
raar verdeeld: soms ontbreken er in een klas maar 1 of 2 leerlingen, andere klassen zitten dan amper 
halfvol. Dat beeld wisselt per dag en per klas.  
De GGD adviseert scholen niet langer wat te doen wanneer het aantal positieve geteste leerlingen 
oploopt. De school moet daar nu zelf keuzen in maken. Wanneer in een klas te veel leerlingen absent 
zijn of het aantal positief geteste leerlingen te hoog is, wordt deze klas door ons naar huis gestuurd en 
schakelen we voor die klas over op online onderwijs. Dat is tot nu toe bij ongeveer 6 klassen gebeurd. 
Bij incomplete klassen geeft de docent gewoon les en wordt aan de absente leerlingen gevraagd de 
voortgang van de leerstof bij te houden via Magister, een buddy in de klas te zoeken, per mail of Teams 
ondersteuning te vragen bij de docent. 
 
….. terwijl het bij medewerkers (tot nu toe) nog meevalt …….. 
Maar we zien de uitval onder medewerkers nu wel oplopen. Tot voor kort kon een docent die vanuit huis 
moest werken ondersteuning krijgen door de inzet van een Klassenstudent op school in zijn/haar klas. 
Ondertussen zijn deze studenten steeds minder beschikbaar door ziekte of andere werkzaamheden. 
Iedereen doet zijn/haar best, maar het blijft behelpen. Wij hopen op ieders begrip voor de lastige 
omstandigheden. 
 
….. en iedereen kan begrijpen dat aanpassingen nodig zijn. 
Veel leerlingen missen door deze uitval toetsen. Hiervoor zijn ondertussen inhaalmomenten 
georganiseerd of worden nog gepland. Maar soms kan een leerling hiervan geen gebruik maken. We 
zullen blijven zoeken naar oplossingen hiervoor.  
Onze aanpak in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs ligt op dit moment ook grotendeels 
stil. We pakken dat weer op zodra er sprake is van een meer normale schoolgang.  
De minister van OCW heeft ondertussen aanpassingen voor de examenleerlingen aangekondigd: er 
komt weer een 3e tijdvak, leerlingen mogen een vak weg laten vallen uit de einduitslag, de 
praktijkexamens vmbo worden onderdeel van het schoolexamen.  
De situatie is vergelijkbaar met die van de afgelopen twee jaren. Ik ga er van uit dat we dit jaar opnieuw 
passende oplossingen weten te vinden voor alle leerlingen. 
 
En dan: de communicatie over de positief geteste leerlingen/medewerkers 
Tot nu toe mailden wij ouders/leerlingen en medewerkers dagelijks het overzicht van de aantallen 
positief geteste leerlingen, verdeeld over de deelscholen en klassen. Vanaf heden zijn wij hiermee 
gestopt omdat in alle deelscholen, leerjaren en klassen nu voortdurend sprake is van meerdere positief 
geteste leerlingen/medewerkers. De dagelijkse mail was bedoeld om hiervoor te waarschuwen, maar 
we kunnen er nu van uitgaan dat het omikronvirus al te wijd verspreid is, ook binnen onze school.  
Wanneer we een klas naar huis sturen, omdat het aantal positief geteste leerling te hoog is of wanneer 
er te weinig leerlingen in de klas aanwezig zijn, informeren wij iedereen natuurlijk wel. 
En verder blijven we graag op de hoogte wanneer een medewerker of leerling positief getest is op het 
coronavirus. We kunnen aan de hand van deze gegevens eerder bepalen of we bij een klas moeten 
overschakelen naar online lesgeven (in geval van meerdere positief geteste leerlingen). De vraag is dus 
dit vooral wel te blijven melden bij ons. 
 
Meer vragen? 
De Rijksoverheid heeft een Q+A met daarin een actueel overzicht met vragen en antwoorden over de 
coronamaatregelen in het onderwijs. Natuurlijk zijn wij ook bereikbaar voor vragen. 
 
Voor nu wens ik iedereen een goede gezondheid en hoop ik, met jullie, dat het snel voorjaar zal worden. 
 
Met vriendelijke groeten, 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/voortgezet-onderwijs
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