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Betreft: vanaf morgen (do. 20 januari) t/m ma. 24 januari online onderwijs 
 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), Beste leerlingen, 

Zoals gisteren al gemeld, zijn de besmettingen onder leerlingen en ook onder medewerkers 
helaas nog meer toegenomen. Er blijven klassen bijkomen waarin 3 of meer leerlingen positief 

getest zijn. Als kantelpunt waarop het onderwijs nog organiseerbaar is, houdt de GGD aan 10 

à 15% van de leerlingen thuis door ziekte of quarantaine, wij zitten op dit moment op 30%.  

Dit houdt in dat wij het fysieke onderwijs niet langer op een efficiënte en verantwoorde manier 
georganiseerd krijgen. In overleg met de GGD-arts hebben wij daarom besloten om met 
ingang van morgen, donderdag 20 januari, tot en met maandag 24 januari, aan de 
hele school 3 dagen online les te gaan geven voor alle vakken. Inclusief het weekend 

zijn de leerlingen dan 5 dagen niet op school, daarna hopen we weer ‘met een schone lei’ te 

kunnen beginnen. 

Er zijn 3 uitzonderingen op het online onderwijs: 

• Leerlingen van de bovenbouw die morgen nog de laatste dag van de toetsweek 
hebben, maken deze op school af zoals gepland. Dit kan vanwege het hoge aantal 
afwezigen verantwoord op anderhalve meter en de voortgang hiervan is mede vanuit 

de PTA’s van groot belang. Voor deze leerlingen geldt: alleen op school komen voor de 
toets, niet te vroeg komen en meteen erna weer naar huis. Leerlingen die morgen nog 
twee toetsen hebben studeren tussentijds in de mediatheek, op anderhalve meter 

afstand van elkaar. 

• Alle leerlingen van de examenklassen blijven hun lessen op school volgen. Ook 

hier geldt: de groepen zijn klein vanwege het hoge aantal thuiszittende leerlingen. 

• Een kleine groep leerlingen die bij het zorgteam in beeld is blijft de komende 

drie dagen naar school komen in de Rebound hun onderwijs online volgen. Zij 
worden hiervoor door het zorgteam uitgenodigd. 

Voor de rest van de school, ook voor de voorexamenleerlingen en 4V na het einde van hun 

toetsweek, betekent dit het volgende. 

Lesrooster blijft vooralsnog 60 minuten 
Het lesrooster houden we morgen, vrijdag en maandag nog even op 60 minuten om 
organisatorische redenen, inclusief de aparte pauzes voor onder- en bovenbouw. Mochten we 
ná maandag nog steeds online onderwijs moeten geven, dan overwegen we om over te gaan 

op lessen van 45 minuten. Uiteraard wordt iedereen hierover dan opnieuw geïnformeerd. 
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Vandaag elke leerling 2 zelftesten ophalen 

Vandaag en morgen kunnen leerlingen per persoon 2 zelftesten ophalen, deze worden ook 
actief uitgedeeld bij de deuren. Leerlingen die al online onderwijs volgen, kunnen niet naar 
school om even een zelftest te halen. Vriendelijk verzoek aan deze leerlingen om via een 
andere manier een zelftest te verkrijgen. 
 
GGD: Met z’n allen zijn jullie ‘nauw contact’ 
De GGD-arts zei verder nog het volgende. Het is zeer aan te bevelen dat we ons deze dagen 

met z’n allen gedragen als ‘nauw contact’ en de leefregels die voor nauwe contacten gelden 
naleven. Dit betekent: 
 

• Blijf thuis. Ga in quarantaine. Dat betekent niet alleen niet naar school, maar ook niet 

naar de sportclub, huiswerkbegeleiding, winkels, vrienden, etc. 
• Doe zo snel mogelijk een zelftest (of plan indien gewenst een testafspraak bij de GGD). 

Ook als je geen klachten hebt.  
• Op dag 5 (maandagochtend voor 11 uur) doe je wederom een zelftest.   
• Is deze negatief? Dan stopt de quarantaine en kan je dinsdag weer naar school, als die 

weer open is (zie pag. 3). 

N.B. bovenstaande leefregels gelden niet voor leerlingen of medewerkers die geen klachten 
hebben én die in de afgelopen 8 weken ofwel corona hebben gehad ofwel langer dan 1 week 

geleden een boostervaccinatie hebben gehad. 
 
De testrichtlijnen zijn een vriendelijk doch dringend advies van de GGD en de school. Uiteraard 
kunnen en zullen wij niemand verplichten zich te laten testen en zullen wij hierop niet 
controleren. Wij vertrouwen wel op ieders verantwoordelijkheid hierin. 

Meer informatie over nauwe contacten is hier te lezen. 

Voor leerlingen en medewerkers die op dit moment positief getest zijn gelden de regels van 
het RIVM voor positief getesten. Voor hen geldt dat ze eerst 24 uur klachtenvrij moeten zijn 
voordat ze weer uit quarantaine en naar school kunnen. 

Herhaald verzoek: informeer de school 

Voor het nemen van de juiste beslissingen en maatregelen is ons dringende verzoek aan alle 
ouders/verzorgers om een positieve testuitslag meteen bij school te melden. Dat maakt dat 
wij met de juiste informatie een besluit kunnen nemen. Wij vragen hiervoor uw medewerking. 
 

Online les gedragsregels 
Om de online les zo goed mogelijk te laten verlopen is het volgende van belang: 
• Alle leerlingen en docenten hebben via Teams hun camera aan. Alleen zo kan de docent 

goed contact houden met de leerlingen.  
• De microfoon staat uit.  
• Als je aandacht van de docent wilt, dan steek je digitaal je handje op. 
• Op aangeven van de docent kan de chat ook gebruikt worden om met elkaar te 

communiceren.  
• Kleed je aan alsof je naar school gaat. 
• Zoek een rustige plek en ga aan een bureau of tafel zitten. 

• Wees op tijd in elke les.  
• Ben je ziek of kan je om een andere reden niet meedoen met de les? Meld je van tevoren 

af, anders kom je op ‘ongeoorloofd afwezig’ te staan in de les.  

https://lci.rivm.nl/covid-19-nauwe-contacten
https://lci.rivm.nl/covid-19-thuis
https://lci.rivm.nl/covid-19-thuis
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Maandag besluiten we of we dinsdag weer op school starten of dat we het online 

onderwijs verlengen 
Aanstaande maandag 24 januari bekijken we opnieuw hoe het staat met het aantal 
besmettingen. De mentoren zullen hiervoor in de ochtend actief contact zoeken met hun 
klassen om te vernemen welke leerlingen dinsdag niet kunnen komen. Onverminderd is ons 
verzoek: meld elke positieve test altijd bij school, we zijn gewoon bereikbaar.  
 
In principe vanaf dinsdag 25 januari weer les op school 

Vanaf dinsdag zien we alle leerlingen die maandag thuis een negatieve zelftest hebben gedaan 
graag terug op school. Voorbehoud: als maandag blijkt dat het aantal besmettingen 
niet voldoende is gedaald, kan het zijn dat we de drie dagen online onderwijs 
verlengen tot en met vrijdag 28 januari. Dit laten we iedereen maandagmiddag 

weten, houd dus de mail in de gaten.   

Tot slot 
Dit besluit is een flinke tegenvaller, dat begrijpen we. Niet alleen omdat we weer even tot het 
beeldscherm veroordeeld zijn, maar ook bijvoorbeeld voor niet-examenleerlingen die zich 
hebben voorbereid op toetsen die nu waarschijnlijk worden uitgesteld. We hopen echter dat 
we na maandag weer ‘met een schone lei kunnen beginnen’ en we weten ons gesteund door 
het feit dat we zeker niet de enige school zijn die tijdelijk noodgedwongen overschakelt op 
online onderwijs. Vanuit het ministerie heeft elk schoolbestuur de vrijheid om dit te doen op 

het moment dat het niet meer organiseerbaar en/of veilig is. Inmiddels voelen we het ook als 
onze plicht, hoe vervelend voor iedereen ook. 

Maandagmiddag komen we weer bij iedereen terug. Mochten er intussen nog vragen zijn, 
aarzel niet om contact op te nemen met de mentor of de teamleider. We wensen iedereen 
veel succes de komende dagen en de leerlingen die ziek thuis zijn van harte beterschap.  
 

Namens de schoolleiding,  
 

met vriendelijke groet, 
 
 
Kees Versteeg     Karel Hermans 

Rector       Plaatsvervangend rector 
 

 


