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Nieuwsbrief iii       oktober 2020 
  

Info aan ouders/verzorgers en leerlingen 
 
Beste ouders/verzorgers en leerlingen, 
 
Zoals u en jullie weten hebben we een aparte coronanieuwsbrief die onregelmatig 
verschijnt. Naar aanleiding van de persconferentie van 28 september 2020 en de 
adviezen over het gebruik van mondkapjes, ontvangen jullie hierbij alweer een 
nieuwsbrief, snel na de vorige. In deze nieuwsbrief: nieuwe en aanvullende informatie 
over coronagerelateerde zaken. 
  

Namens de schoolleiding, 
Henk de Klerck 
Afdelingsleider, coördinator coronapreventie    

 
Naar aanleiding van de persconferentie van 28 september 2020 
Het is duidelijk dat de maatregelen om een coronabesmetting te voorkomen extra 
aangescherpt zijn. Voor ons als school zijn geen extra aanpassingen nodig. Wel is het 
onderwerp ‘mondkapjes’ weer actueel geworden. De scholen binnen het Meridiaan 
College - waar Mavo Muurhuizen bij hoort - zijn op dit moment in overleg over hoe we 
met de mondkapjes om zullen gaan. Daarbij wordt ook overlegd met de Centrale 
Medezeggenschapsraad. In de medezeggenschap zijn medewerkers, ouders en leerlingen 
vertegenwoordigd. Begin volgende week zal meer duidelijkheid gegeven worden. 
 
Als een leerling vanuit thuis moet werken 
Steeds meer leerlingen moeten helaas thuisblijven, maar kunnen wel schoolwerk doen. 
Onze school heeft ervoor gekozen om leerlingen niet ‘online’ deel te laten nemen aan een 
les. De ervaring leert dat het onrust in de hand werkt, dat de leeropbrengst niet hoog is 
en dat een docent moeilijk de aandacht tussen een aanwezige klas en leerlingen 
vanachter een scherm kan verdelen. 
Bij absentmelding van een leerling via onze website volgen we de volgende route: 
1. De leerling wordt via de website absent gemeld. 
2. Ouder/verzorger ontvangt een bevestigingsmail. Daarin wordt de vraag gesteld of 

een leerling wel of niet schoolwerk kan doen. Bij ‘wel’ wordt de ouder/verzorger 
gevraagd een mailtje te sturen aan onze onderwijsassistent mevrouw Dicky 
Ruitenbeek. 

 
Mevrouw Ruitenbeek handelt als volgt: 
• Zij neemt via e-mail of teams contact op met de leerling. 
• Elke dag - behalve vrijdag - heeft zij contact met de leerling om kort de planning door 

te nemen en om advies te geven. 
Mevrouw Ruitenbeek neemt niet de rol van docent of mentor over, maar coacht de 
leerling zo goed mogelijk in het thuisonderwijs. 
 
Het is belangrijk dat de ouder/verzorger zelf contact met mevrouw Ruitenbeek opneemt, 
omdat wij als school de inschatting niet goed kunnen maken of een leerling in staat is om 
thuis voor school te werken. 
Algemene schoolvragen blijven voor de mentor. 
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Pauzes en ventilatie 
Leerlingen pauzeren buiten. De schoolleiding bepaalt of de pauze toch binnen gehouden 
wordt vanwege weersomstandigheden. Leerlingen vinden het buiten soms koud, terwijl 
de schoolleiding dit anders ervaart. Heb je/heeft uw kind het snel koud? Neem dan een 
extra vest of trui mee naar school. 
Op dit moment ventileert de school volop. Onze mechanische ventilatie is goedgekeurd. 
Ramen en (buiten)deuren staan zoveel mogelijk open. Nu het wat kouder wordt, is het 
soms vanwege de kou ongezond om alles open te laten staan. Op zulke dagen zal school 
meerdere momenten per dag voor minimaal een kwartier de school ‘doorluchten’. 
Daarmee volgt school het RIVM-advies. 
Om docenten de kans te geven op afstand door de gangen te kunnen lopen, mogen 
leerlingen tussen 9.10 uur en daaropvolgende tweede bel niet in de gang -dus ook niet 
bij de lockers- zijn. 
  
Tot slot 
De persconferentie en de dagen daarna maken duidelijk hoe onzeker de tijden op dit 
moment zijn. We weten nu nog niet hoe ons (school)leven er volgende week of de week 
daarop eruit zal zien. Dat is best lastig. Gelukkig gaan veel dingen goed, ook in deze 
spannende tijd, maar het blijft belangrijk dat we ons allemaal aan de basisregels houden. 
Wilt u daarom nog eens met uw kind bespreken dat hij/zij het eenrichtingverkeer op de 
trappen naleeft en de handen desinfecteert bij binnenkomst van de school én steeds 
opnieuw bij binnenkomst van de klaslokalen? En natuurlijk houdt u uw kind thuis bij 
klachten; zo nodig sturen wij een leerling naar huis. Snel laten testen is dan gewenst. 
Op de laatste pagina vinden u en jullie de tabel die vorige keer ook is meegezonden. De 
extra werkzaamheden van Dicky Ruitenbeek zijn daaraan toegevoegd.  
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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. Als er geen inval te organiseren 

valt, kan lesuitval ontstaan. 
De docent werkt 
vanuit huis. 

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. 

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

Als veel docenten 
vanuit huis 
moeten werken. 

De schoolleiding kan besluiten om de 
klas thuis online lessen te laten volgen 
via teams. Dit wordt in magister 
aangegeven. 

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

De mentor zal na meerdere dagen 
afwezigheid van een leerling 
contact opnemen met thuis om te 
vragen hoe het gaat. 
Vanzelfsprekend kan ook vanuit 
thuis contact opgenomen worden. 

Als een leerling 
gedurende de dag 
ziek wordt. 

De leerling wordt naar de 
verzuimcoördinator gestuurd, deze 
bepaalt of een leerling naar huis  
moet gaan. 

Via de verzuimcoördinator wordt 
ouder/verzorger geïnformeerd. 

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

Leerling wordt via website absent 
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).  
Ouder/verzorger mailt met mevrouw 
Ruitenbeek. De leerling heeft vier keer 
per week contact met mevrouw 
Ruitenbeek. 

Via de mentor is een ‘buddyoptie’ 
te bespreken: Een klasgenoot die 
dagelijks contact heeft met de 
leerling. 

Als veel leerlingen 
thuis moeten 
blijven. 

De schoolleiding kan besluiten om de 
klas thuis online lessen te laten 
volgen. Dit wordt in magister 
aangegeven. 

Soms moet binnen een korte tijd 
een besluit genomen worden. 
Daardoor kan het voorkomen dat 
een klas tijdens de dag naar huis 
zal gaan. 

Ik twijfel of mijn 
kind thuis moet 
blijven. 

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

Bij sommige leerlingen is het 
verstandig om te overleggen met 
de huisarts. 

Er is een 
coronageval 
geconstateerd. 

School informeert betrokkenen. We houden ons hierbij aan de 
GGD-adviezen, -voorschriften en 
de AVG-(privacy)wetgeving. 

School moet in 
lockdown. 

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

In principe zullen we het rooster 
volgen, maar bij een lockdown 
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!  


