Aan alle ouders/verzorgers
Datum : 11 september 2020
Betreft : Wekelijkse update rondom Covid-19
Ref.
: HW/SvK/U20-158 (8.3.02)
Beste ouders/verzorger(s),
In deze wekelijkse update ontvangt u wederom relevantie informatie rondom het Covid-19 virus.
Wat te doen als bij een leerling of medewerker een besmetting met Covid-19 is vastgesteld?
Vanuit de VO-raad is er een handreiking beschikbaar met daarin de te nemen stappen in geval van een besmetting
van een leerling of medewerker. Een belangrijke rol bij een vastgestelde besmetting is weggelegd voor de GGD die
in dat geval het bron- en contactonderzoek doet. Als de besmetting nog niet bij de GGD is gemeld, zijn wij als
school verplicht dit bij hen te melden. De GGD bespreekt met de besmette persoon welke contacten hij/zij heeft
gehad in de besmettelijke periode. Als er contacten zijn geweest binnen onze school, dan neemt de GGD contact
op met de directie. In samenspraak wordt het besmettingsrisico en de eventueel te nemen maatregelen
besproken. De personen die contact hebben gehad met iemand met een vastgestelde besmetting, ontvangen een
brief van de GGD met daarin de regels waaraan de persoon zich moet houden. Ook staat daarin wat de persoon
moet doen als hij/zij ook klachten krijgt. De GGD adviseert ons nadrukkelijk om bij een geconstateerde besmetting
pas maatregelen te nemen, nadat er contact is geweest tussen de directie en de GGD. Dit advies volgen wij op.
Mondkapje in praktijklessen en practica
In praktijkgerichte lessen en practica is het voor uw kind niet altijd mogelijk om op 1,5 meter afstand van de
docent te blijven. Het is vanuit de RIVM richtlijnen in deze lessen niet verplicht om deze 1,5 meter afstand te
houden. Het is een toegestane afwijking van de landelijke maatregelen. Er zijn in dit kader voor de docenten
beschermingsmiddelen zoals een gezichtsmasker en/of mondkapje beschikbaar. Toch kan het voor een docent
wenselijk zijn dat uw kind in de praktijkles of bij een practicum een mondkapje draagt gedurende de instructiemomenten die binnen deze 1,5 meter moet plaatsvinden. Bij deze momenten kan de docent aan uw kind
verzoeken een mondkapje op te zetten. Dit mondkapje dient uw kind zelf bij zich te hebben.
Indien uw kind het mondkapje niet op wil zetten of niet bij zich heeft, kan de docent besluiten om op dat moment
het onderwijs vanaf 1,5 meter of niet te laten plaatsvinden.
Melding afwezigheid via leerlingcoördinator
Wanneer uw kind naar huis gaat vanwege Covid-19 gerelateerde klachten, moet hij/zij zich eerst bij de leerlingcoördinator afmelden. De leerlingcoördinator zal in dat geval contact met u opnemen.
Bereikbaarheid school
Afgelopen maandag hebben we een storing in onze telefooncentrale gehad. Hierdoor waren we die dag slecht
bereikbaar. Uiteraard vinden ook wij dit vervelend. De storing is inmiddels verholpen en we zijn weer goed
bereikbaar. Mocht u toch problemen ervaren dan vernemen wij dit graag (eventueel per mail aan
info@paxchristicollege.nl), dan kunnen we kijken hoe we dat kunnen oplossen.
Tot slot
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de
afdelingsleider van uw kind.
Met vriendelijke groet,
Maartje Krüse - Van Helmond
Rector

