Nieuwsbrief iv

5 november 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. Sinds de vorige nieuwsbrief is er weer veel gebeurd. Vandaar deze update.
Bij deze nieuwsbrief is als bijlage het stroomschema van de rijksoverheid gevoegd. Aan
de hand daarvan kan iedereen nagaan of het wel of niet verstandig is om naar school te
komen. Het is belangrijk om te onthouden dat wij naar leerlingen toe één lijn trekken en
dus geen onderscheid maken tussen leerlingen onder de 13 jaar en leerlingen van 13
jaar en ouder. Het overzicht ‘coronasituaties en -acties’ uit de vorige nieuwsbrief is
opnieuw onderaan deze brief te vinden.
Namens de schoolleiding,
Henk de Klerck
Afdelingsleider, coördinator coronapreventie
Naar aanleiding van de persconferentie van 03 november 2020
De persconferentie van afgelopen dinsdag heeft niet direct gevolgen voor onze school. In
theorie is het mogelijk dat op regioniveau een school in lockdown moet gaan. Mocht dat
bij ons gebeuren dan zullen wij overschakelen naar online onderwijs. In dat geval nemen
we twee dagen uitwerktijd, omdat we nu nog niet kunnen voorspellen hoe een lockdown
met gesloten schoolgebouw er precies uit gaat zien. Er worden al verschillende scenario’s
voorbereid.
Vanzelfsprekend houden we u en jullie daarvan op de hoogte.
Besmettingen
Tot nu toe vallen de positief geteste leerlingen en medewerkers ten opzichte van andere
scholen gelukkig mee. Sinds de zomervakantie tot het moment van dit schrijven staat de
teller op vijf positief geteste leerlingen en twee medewerkers. Daarover hebben we
leerlingen, ouders en medewerkers steeds geïnformeerd. Wel is er een redelijk aantal
leerlingen en medewerkers dat uit voorzorg door bijvoorbeeld verkoudheidsklachten of
positief geteste mensen in hun omgeving thuis moet blijven. Bij het maken van het
rooster, maar ook bij het lesgeven is dit soms een behoorlijke uitdaging. Per dag
proberen wij daar zorgvuldig mee om te gaan. Helaas is lesuitval of zijn tussenuren
daarbij niet altijd te voorkomen. We hopen dat iedereen daar begrip voor heeft.
Mondkapjes (en bijdrage voor goed doel)
Leerlingen houden zich goed aan de verplichting tot het dragen van een mondkapje op
de aangewezen plekken. Natuurlijk moeten leerlingen regelmatig herinnerd worden aan
het dragen ervan. Soms wat meer dan regelmatig. Dat past ook bij de leeftijd.
Inmiddels zijn er veel mondkapjes uitgedeeld aan leerlingen die een kapje vergeten
waren. We naderen nu de 2000 uitgedeelde mondkapjes. Daarom hebben we besloten
om vanaf komende week 50 cent te vragen voor een mondkapje. Dat geld zullen we
doneren aan een goed doel, dat we in samenspraak met leerlingen zullen kiezen. We
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gunnen het goede doel een grote donatie, maar zien nog liever dat alle leerlingen hun
eigen mondkapje meenemen.
Ouderbijdrage
Aan het begin van deze week hebben de ouder(s)/ verzorger(s) het verzoek tot betaling
van de ouderbijdrage ontvangen van dit schooljaar. Wij hebben gemerkt dat er wat
onduidelijkheid is ontstaan voor wat betreft een aantal kosten. Wij hopen hier iets meer
helderheid te geven:
Allereerst zijn er door de huidige Corona-maatregelen een aantal kosten dit jaar niet in
rekening gebracht. Het gaat hierbij om het kamp in leerjaar 1, het bezoek aan Lille voor
leerjaar 2, het Dierentuin-bezoek van leerjaar 3 en havo 4, het bezoek aan de
Kerstmarkt voor leerjaar 3 en de werkweek van leerjaar 4. De Kerstmarkt gaat definitief
niet door. De overige activiteiten zijn afhankelijk van de maatregelen omtrent Corona.
Op het moment dat blijkt dat dit verantwoord door kan gaan, zullen we deze kosten later
dit jaar alsnog aan u factureren.
Ten tweede de ouderbijdrage van vorig schooljaar: Hier zijn twee activiteiten, die meer
uitleg behoeven. Kamp van leerjaar 1 (schooljaar 2019-2020) is helaas niet doorgegaan.
Wij gunnen alle leerlingen de ervaring van een kamp. Volgend voorjaar willen wij dan
ook kijken of dit alsnog georganiseerd kan worden in leerjaar 2. Mocht blijken dat ook dit
schooljaar het kamp niet door kan gaan, dan krijgt u de gelden á €90,- per leerling in
leerjaar 2 van ons terug.
Vorig schooljaar is Lille voor leerjaar 2 (schooljaar 2019-2020) ook niet doorgegaan. Wij
hoopten dit jaar voor deze leerlingen alsnog iets te kunnen regelen, maar dit blijkt niet
meer te organiseren. We hadden hiervoor al kosten gemaakt. Die zullen wij voor onze
rekening nemen. Uw deel á €30,- per leerling uit leerjaar 3 zal aan u worden
gecrediteerd.
Activiteiten
In het verlengde van de ouderbijdrage: Het blijft onzeker welke activiteiten wel en welke
niet door kunnen gaan. In ieder geval zal het jaarlijkse kerstgala/ schoolfeest op 17
november niet door kunnen gaan. Per keer zullen we kijken wat er wel of niet door kan
gaan.
Tot slot
Onze school kiest er bewust voor om de Muurkrant voor thuis en de Coronanieuwsbrief
van elkaar te scheiden. Op die manier hopen we ook de aandacht voor het ‘normale’ in
beeld te houden. We houden vertrouwen in onze leerlingen en onze medewerkers, in een
tijd die veel van iedereen vraagt. Een tijd ook waarin de meningen over de beste
preventie-aanpak verschillen. Dan is het mooi om te zien dat het blijft lukken om in
gesprek te blijven. Samen geven we vorm aan onze school. Er blijft veel om trots op te
zijn. Mavo Muurhuizen is het meest trots op jullie, de leerlingen.
Mochten u of jullie vragen hebben, stel die gerust aan de mentor.

Pagina 2 van 3

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 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.
De schoolleiding kan besluiten om de
klas thuis online lessen te laten volgen
via teams. 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 huis
moeten werken.

De leerling is ziek.

De leerling wordt absent 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 moet
gaan.
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.
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
lockdown.

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.
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 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.
Via de verzuimcoördinator wordt
ouder/verzorger geïnformeerd.

Via de mentor is een ‘buddyoptie’
te bespreken: Een klasgenoot die
dagelijks contact heeft met de
leerling.
Met de docent wordt afgesproken
hoe er het beste met toetsen
omgegaan kan worden.

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, -voorschriften en
de AVG-(privacy)wetgeving.
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!
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