Geachte ouders/verzorgers,
Afgelopen week zijn drie leerlingen van onze school positief getest op Covid-19: een leerling in havo5, een leerling in vwo-5 en een brugklasleerling. We realiseren ons dat dit de nodige onrust en zorg
veroorzaakt. Het doel van dit schrijven is om u uit te leggen hoe de school hiermee omgaat en wat
wij van elkaar kunnen en mogen verwachten.
In principe volgen wij de richtlijnen van de GGD. De GGD gaat er van uit dat deze leerlingen 7 dagen
in quarantaine moeten. Daarnaast moet een leerling minimaal 24 uur klachtenvrij zijn alvorens hij of
zij weer naar school mag. De GGD doet ook een bronnen- en contactonderzoek. Op basis daarvan
kan het zijn dat andere leerlingen ook in quarantaine moeten. Onze ervaring leert dat deze leerlingen
op dezelfde dag hierover worden geïnformeerd. Ze worden dan gebeld door de GGD.
Wij stellen het op prijs dat u z.s.m. contact opneemt met de school bij een positief testresultaat. Zo
kunnen wij de coaches op de hoogte stellen en leerlingen opvangen die wellicht uit het bronnen- en
contactonderzoek naar voren komen.
De coaches zullen vervolgens zo snel mogelijk contact met u opnemen om de nodige afspraken met u
en uw zoon/dochter te kunnen maken.
Nu gaat het bovenstaande over geconstateerde besmettingen. In preventieve zin ligt er ook een taak
voor iedereen die bij de school betrokken is. Covid-19 is het gespreksonderwerp van de dag en vraagt
nadrukkelijk van iedereen die bij de school betrokken is een constructieve opstelling. De VO Raad
heeft deze week een beslisboom gepresenteerd met als onderwerp “12+ thuisblijven of naar school /
werk?”. Graag brengen wij deze publicatie hierbij ook onder uw aandacht.
Hoe hanteren we de geldende spelregels vervolgens op school?
1. Leerlingen met verkoudheidsklachten worden door een docent naar de teamleider gestuurd. Een
docent stuurt zelf dus niemand naar huis toe!
2. De teamleider legt contact met thuis en daarna gaat de leerling pas naar huis

In de huidige situatie is het geen optie om leerlingen met verkoudheidsklachten in de klas te laten,
hoe vervelend ook.
Wij dringen er in preventieve zin dus ten zeerste op aan dat zoon of dochter bij
verkoudheidsklachten thuis moet blijven / getest moet worden. Indien de test negatief is, kan de
leerling terug naar school.
Ik hoop u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
namens de schoolleiding,
Peter Winters,
rector.

