Nieuwsbrief ii

september 2020

Info aan ouders/verzorgers en leerlingen
Beste ouders/verzorgers en leerlingen,
Allereerst aan de leerlingen: Voor jullie staat de meest belangrijke informatie op het
laatste blad. Toch is het goed om ook de hele nieuwsbrief door te lezen.
Deze speciale nieuwsbrief richt zich op alle zaken rondom corona. School heeft hierover
begin dit jaar al informatie verstuurd. De corona-nieuwsbrief volgt steeds de laatste
ontwikkelingen en zal daarom onregelmatig verschijnen.
In deze nieuwsbrief informeren we u over verschillende scenario’s ten aanzien van het
lesgeven en hoe we hier met de kennis van nu mee om zullen gaan. Daarnaast komen
we terug op de belangrijkste regels en maatregelen die er genomen zijn. Op de laatste
pagina vinden jullie en u een korte samenvatting in tabelvorm.
Het contact tussen u, de leerlingen en de school blijft in eerste instantie via de mentor
verlopen. Via de mentoren zullen we uw vragen, tips en opmerkingen inventariseren en
daar waar nodig zullen wij er actie op uitzetten. Ziek- en afwezig melden gaat op de
gebruikelijke manier via onze website.
Er zijn veel verschillende ideeën over de beste bestrijding van het coronavirus en de best
passende maatregelen. Ook komen we steeds meer te weten over het coronavirus
waardoor maatregelen soms wijzigen. Mavo Muurhuizen laat zich hierbij leiden door de
aanwijzingen vanuit de overheid, de richtlijnen van het RIVM en de informatie vanuit de
VO-raad en trekt nauw op met de GGD.
We hopen dat deze nieuwsbrief bijdraagt aan helderheid rondom onze aanpak met
betrekking tot het tegengaan van coronabesmettingen.
Namens de schoolleiding,
Henk de Klerck
Afdelingsleider, coördinator coronapreventie
Naar aanleiding van de persconferentie van vrijdag 18 september 2020
Mavo Muurhuizen heeft ervoor gekozen dat voor álle leerlingen dezelfde uitgangspunten
gelden. Dat betekent dus ook dat leerlingen die nog geen dertien jaar oud zijn, bij
verkoudheidsklachten niet naar school kunnen komen. Pas als zij 24 uur klachtenvrij zijn,
zien we ze graag weer op school terug.
Scenario’s met betrekking tot de voortgang van de lessen (zie ook het laatste blad)
In de tabel op de laatste pagina worden de verschillende situaties, acties en
aandachtspunten aangegeven. De schoolleiding kan in sommige gevallen besluiten dat
lessen online en thuis gevolgd moeten worden. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als er te
veel docenten vanuit huis les moeten geven, als er te weinig invaldocenten voorhanden
zijn of als een groot aantal leerlingen uit een klas niet naar school kan komen. Ook kan
de GGD voorschrijven dat een klas of lesgroep tijdelijk vanuit thuis les zal moeten
volgen.
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Het kan voorkomen dat besluiten op zeer korte termijn genomen worden, omdat iemand
plots ziek kan worden. We hopen dat zo veel mogelijk te voorkomen
Het kan ook voorkomen dat een klas thuis online les moet krijgen, maar dat de
ouder(s)/verzorger(s) hun zoon of dochter niet alleen thuis kan laten terwijl deze leerling
niet ziek is of coronagerelateerde klachten heeft. Neemt u in dat geval contact op met de
mentor om samen naar een passende oplossing te zoeken.
Belangrijkste regels
Vooral:
• Wees welkom op school en laten we ons best doen om besmetting zoveel mogelijk
te voorkomen.
En:
• Houd 1,5 meter afstand naar volwassenen;
• Was vaak je handen en doe dat ten minste 20 seconden lang;
• Gebruik bij binnenkomst van een lokaal de aanwezige handgel;
• Was je handen na toiletbezoek;
• Schud geen handen;
• Nies en hoest in de binnenkant van je elleboog;
• Vermijd contact met je gezicht;
• Pauzes worden bij droog weer buiten gehouden.
Onthoud:
• Blijf thuis met klachten die coronagerelateerd zijn en laat je testen;
• Ben je nog geen dertien, dan zal er niet getest worden, kom in dat geval bij
coronagerelateerde klachten weer naar school als je 24 uur klachtenvrij bent;
• Volg de aanwijzingen van de GGD als jijzelf positief getest bent of als een
huisgenoot positief getest is;
• Blijf ook thuis als een huisgenoot (milde) verkoudheidsklachten heeft en ook
koorts en/of benauwdheidsklachten heeft;
• Heb je je milde verkoudheidsklachten die door jezelf en je ouder(s)/verzorger(s)
herkend worden als iets dat bij je hoort, laat dan je ouders contact opnemen met
school;
• Leerlingen waarvan wij signaleren dat zij coronagerelateerde klachten hebben,
zullen we naar huis sturen. Dit verloopt via onze verzuimcoördinatie.
Belangrijke veiligheidsmaatregelen binnen de school
• School reinigt de toiletten en overige ruimtes regelmatig;
• bij alle lokalen en bij belangrijke plekken binnen school staat handgel klaar;
• volwassenen houden 1,5 meter afstand van leerlingen en elkaar en daar waar dit
lastig wordt, dragen zij gelaatsbeschermers of mondmaskers;
• binnen school wordt veel geventileerd, door ramen en deuren open te houden;
• de school werkt met twee bellen. De eerste bel voor medewerkers en de tweede
bel voor leerlingen. Zo proberen we de 1,5 meter makkelijker te handhaven;
• in de trappenhallen geldt éénrichtingsverkeer;
• Komt u als ouder/verzorger op bezoek, dan registreren we uw gegevens en
leggen u een checklist over uw gezondheid voor;
• bij een ziekmelding van een leerling vragen we ouder(s)/verzorger(s) of de ziekte
al dan niet COVID-gerelateerd kan zijn. De school is verplicht om bij drie of meer
zieke leerlingen in een klas met dergelijke klachten een melding te doen bij de
GGD. Wanneer u, om privacy-redenen, de aard van de klachten niet wilt melden,
dan mag dat. Wij noteren de ziekmelding in dat geval voor de zekerheid echter
wel als mogelijk COVID-gerelateerd.
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Tot slot
Iedereen verlangt naar een coronavrije tijd. Alle maatregelen leggen een hoge druk op
ons allemaal. Juist daarom blijft het belangrijk om goed naar elkaar om te kijken. De ene
persoon kan makkelijker met dit soort situaties omgaan dan de andere persoon. Maakt u
zich ongerust over uw zoon of dochter, maar ook als jij je als leerling ongerust maakt
over een schoolgenoot, laat dat dan aan de mentor weten.
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Coronasituaties en acties, Mavo Muurhuizen, september 2020
Situatie

Acties

Aandachtspunt

De docent is ziek.

De les gaat door met een
invaldocent.

De docent werkt vanuit thuis.

De klas heeft les in het lokaal.
De docent geeft les m.b.v. de
beamer. Een invaldocent
begeleidt de les. Dit wordt in
magister aangegeven.
De schoolleiding kan besluiten
om de klas thuis online lessen
te laten volgen. Dit wordt in
magister aangegeven.

Als er geen inval te
organiseren valt, kan lesuitval
ontstaan
Als er geen inval te
organiseren valt, kan lesuitval
ontstaan

Als veel docenten vanuit thuis
moeten werken.

De leerling is ziek.

De leerling wordt afwezig
gemeld via de website. Het is
fijn voor ons om te weten wat
de reden is.

Als een leerling gedurende de
dag ziek wordt.

De leerling wordt naar de
verzuimcoördinator gestuurd,
deze bepaalt of een leerling
naar huis zal moeten gaan.
Leerling wordt via website
afwezig gemeld. De leerling
kijkt in magister wat er in de
les behandeld wordt, als daar
geen informatie staat checkt
de leerling de planner van het
vak.
Leerling heeft via ‘teams’
contact met de docent(en).
De schoolleiding kan besluiten
om de klas thuis online lessen
te laten volgen. Dit wordt in
magister aangegeven.

Als een leerling thuis moet
blijven maar wel schoolwerk
kan doen.

Als veel leerlingen thuis
moeten blijven.

Ik twijfel of mijn kind thuis
moet blijven.

Er is een coronageval
geconstateerd.

School moet in lock-down.

Zijn de symptomen iets dat
‘past’ bij uw kind (allergie
bijv.), dan mag uw kind naar
school.
Twijfelt u nog steeds, bel even
naar school.
School informeert
betrokkenen.

Alle leerlingen krijgen online
les. School informeert daar
nader over.

Soms moet binnen een korte
tijd een besluit genomen
worden. Daardoor kan het
voorkomen dat een klas
tijdens de dag naar huis zal
gaan.
De mentor zal contact
opnemen met thuis om te
vragen hoe het gaat.
Vanzelfsprekend kan ook
vanuit thuis contact
opgenomen worden.
Via de verzuimcoördinator
wordt de thuissituatie
geïnformeerd.
Via de mentor is een ‘buddy’
optie te bespreken: Een
klasgenoot die dagelijks
contact heeft met de leerling.
Vanwege de
quarantainemaatregelen, gaan
we ervan uit dat een leerling
10 dagen afwezig zal zijn.
Soms moet binnen een korte
tijd een besluit genomen
worden. Daardoor kan het
voorkomen dat een klas
tijdens de dag naar huis zal
gaan.
Bij sommige leerlingen is het
verstandig om te overleggen
met de huisarts.

We houden ons hierbij aan de
GGD-adviezen, de GGD
voorschriften en de AVG
(privacy)wetgeving.
In principe zullen we het
rooster volgen, maar bij een
lock-down valt nu nog niet in
te schatten hoe groot het
aantal zieken zal zijn.

Let op: Neem warme kleren mee voor de pauze, maar ook vanwege de extra ventilatie!
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