Aan alle ouders/verzorgers

Datum : 4 september 2020
Betreft : Wekelijkse update rondom Covid-19
Ref.
: WIH/SvK/U20-144

Beste ouders/verzorger(s),
In een wekelijkse brief informeren wij u inzake corona gerelateerde thema’s. Deze week informeren wij
u over ons protocol bij gezondheidsklachten, het thuisonderwijs en de hygiënerichtlijnen.
Protocol bij gezondheidsklachten
We hebben in de afgelopen twee weken veel vragen gekregen over wat te doen bij gezondheidsklachten
bij uw kind(eren) en/of gezinsleden. Uiteraard willen we al uw vragen zo zorgvuldig en eenduidig
mogelijk beantwoorden. Dit is soms best lastig omdat er continue ook aanpassingen plaatsvinden in de
RIVM richtlijnen en/of het protocol van de VO-raad (sectororganisatie Voortgezet Onderwijs).
We hebben daarom een protocol bij gezondheidsklachten opgesteld waarmee we ook voor u
duidelijkheid willen creëren. Dit protocol is als bijlage toegevoegd. Uiteraard is dit protocol bij onze
medewerkers bekend en zullen we conform dit protocol uw vragen beantwoorden.
Thuisonderwijs
In de tweede week van dit schooljaar zien we een kleine toename van afwezigheid van leerlingen die
verband houdt met het corona virus. We sluiten niet uit dat de komende weken een toename van
afwezigheid te zien zal zijn. Om de kwaliteit van ons onderwijs zo goed mogelijk te borgen, zullen we op
basis van deze ontwikkeling ook thuisonderwijs aan deze leerlingen aanbieden. Dit betekent dat als uw
kind thuis is (vanwege redenen uit het bijgevoegde protocol) we ervan uitgaan dat hij/zij vanaf de
tweede dag van afwezigheid, ingeval hij/zij daartoe in staat is, onderwijs op afstand volgt. De docent is
verantwoordelijk voor het klaarzetten van het juiste materiaal in Itslearning en het digitaal toegang
bieden aan uw kind tot het volgen van de les (via Teams). Ons streven is om in de komende weken elk
lokaal te voorzien van een laptop welke door de docent gebruikt kan worden voor het digitaal toegang
bieden tot de les. Tot die tijd zullen we op basis van individuele gevallen oplossingen bieden voor het
volgen van onderwijs op afstand.
Als een docent thuis is (vanwege redenen uit het bijgevoegde protocol) dan ontvangt uw kind via
Itslearning opdrachten of zal er een vervanger in de les aanwezig zijn. Mocht het organisatorisch
mogelijk zijn om de les online door de eigen docent te laten verzorgen, waarbij uw kind in het lokaal
aanwezig is, zullen wij dit uiteraard niet nalaten. In het uiterste geval (dat hopen wij uiteraard niet),
wanneer er geen passende oplossingen voorhanden zijn, valt de les uit.

Hygiëne richtlijnen
We vinden het enorm fijn om uw kind(eren) (weer) op school te zien en dat onze school weer volop
bruist. Ook is het fijn dat kinderen in redelijke vrijheid tussen en met klasgenoten kunnen bewegen en
omgaan. Tegelijkertijd hebben we als school een maatschappelijke verantwoordelijkheid om in het
belang van een goede gezondheid van onze medewerkers en leerlingen, te handelen. We vragen
daarom aan uw kind(eren) om de hygiëne richtlijnen van het RIVM op te volgen en om daarnaast aan
het einde van elke les de eigen tafel schoon te maken. We stellen het op prijs als u dit onder de
aandacht brengt bij uw kind(eren).
Dank voor uw begrip en mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben, dan kunt u contact opnemen
met de mentor.
Met vriendelijke groet,

Maartje Krüse - Van Helmond
Rector

Bijlage

Protocol bij gezondheidsklachten

Protocol bij gezondheidsklachten leerlingen en/of gezinsleden
Wanneer blijft iemand thuis?
1. Als de leerling klachten heeft die bij passen bij het coronavirus COVID-19, blijft de leerling thuis.
Het gaat om neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, plotseling verlies van
reuk of smaak, benauwdheidsklachten, verhoging of koorts.
2. Als iemand in het huishouden van de leerling verhoging of koorts en/of benauwdheidsklachten
heeft, dan blijft de leerling thuis.
3. Als de leerling en/of een gezinslid tot de medische risicogroep (volgens definitie RIVM) behoort,
dan blijft de leerling thuis.
4. Als de leerling een coronatest heeft gedaan met een positieve uitslag dan blijft de leerling
tenminste 7 dagen na start van de symptomen thuis en ziekt uit.
5. Als iemand uit het huishouden van de leerling een coronatest heeft gedaan met een positieve
uitslag dan blijft de leerling 10 dagen thuis.
Als de leerling thuis moet blijven adviseren wij dringend, mede vanwege het maatschappelijke belang,
om de leerling te laten testen op corona. Het aanvragen van een test via DigiD blijkt de snelste route te
zijn.
Wanneer mag de leerling weer naar school?
1. Als de leerling zelf 24 uur klachtenvrij is, mag hij/zij weer naar school of als de corona test een
negatieve uitslag heeft.
2. Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft.
3. Als de leerling na een positieve corona test 7 dagen thuis is gebleven en 24 uur geen klachten
meer heeft.
Wanneer moet de leerling naar huis of wordt de leerling naar huis gestuurd?
1. Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt (verhoging, koorts,
neusverkoudheid, hoesten e.d. ) gaat deze naar huis.
2. Bij koorts en/of benauwdheidsklachten van een leerling worden eventuele broers of zussen ook
geïnformeerd en naar huis gestuurd.
Is er sprake van chronische verkoudheid of hooikoorts?
1. De leerling, die bekend is met hooikoorts welke in elk jaar met dezelfde klachten in ongeveer
dezelfde periode voorkomen, kan hoogstwaarschijnlijk zelf goed aanvoelen of het “die klachten
van de hooikoorts” zijn. Echter, uitgangspunt is dat bij klachten die passen of gelijk zijn aan de
klachten bij het coronavirus de persoon thuisblijft. Een consult bij de huisarts of het afnemen
van een coronatest wordt hierin dringend geadviseerd. Het gemeenschappelijke belang van alle
medewerkers en leerlingen staat hierin voorop.
2. Bovenstaand geldt ook voor een leerling die het gehele jaar door bekend is met
verkoudheidsklachten.
Wanneer is een leerling ongeoorloofd afwezig?
Voor het schooljaar 2020-2021 geldt dat ongeoorloofd verzuim op de reguliere manier moet worden
gemeld voor leer- en kwalificatieplichtige jongeren. Verzuimmeldingen worden gebaseerd op het al dan
niet deelnemen aan het verplichte onderwijsprogramma. Indien het verplichte onderwijsprogramma
(deels) bestaat uit online of afstandsonderwijs, en een leerling doet daar niet aan mee, dan melden wij
dit als ongeoorloofd verzuim.

