Nieuwsbrief v
april 2021

Info aan ouders/verzorgers en leerlingen
Beste ouders/verzorgers en leerlingen,
Zoals u en jullie weten heeft Mavo Muurhuizen een aparte coronanieuwsbrief die onregelmatig
verschijnt. In november verscheen de laatste nieuwsbrief. Hoewel op hoofdlijnen de maatregelen en
het protocol hetzelfde zijn, leidt de nieuwe inrichting van het onderwijs op 1,5 meter toch op
sommige vlakken tot onduidelijkheid. Daar willen we in deze nieuwsbrief graag aandacht aan
besteden.
Namens de schoolleiding,
Henk de Klerck
Afdelingsleider, coördinator coronapreventie
Uitgangspunten
Alle maatregelen die we binnen school nemen zijn erop gericht om besmetting zoveel mogelijk te
voorkomen. Dat vraagt van medewerkers, leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) om samen met elkaar
op te trekken. Over het algemeen gaat dit goed. Daarnaast willen we ervoor zorgen dat de sfeer
binnen school, ondanks de maatregelen, positief en ondersteunend blijft.
Op dit moment merken we dat leerlingen soms eerder op de hoogte zijn van een eventuele
coronabesmetting dan school dat is. Hoewel het begrijpelijk is dat dit soort nieuws snel rondgaat, is
het soms ook lastig voor school, omdat wij in dat soort gevallen al met vragen en verwachtingen
geconfronteerd worden, terwijl wij nog niet van een besmetting weten. Daarom is het belangrijk om
de verwachtingen helder te hebben.
Wat wij verwachten:
• dat alle medewerkers en leerlingen zich aan de afgesproken maatregelen houden;
• dat overwogen wordt om leerlingen snel te laten testen bij corona gerelateerde klachten;
• dat leerlingen thuisblijven bij klachten (zie hiervoor ook de bijlage);
• dat een positieve testuitslag direct bij ons gemeld wordt, liefst telefonisch en buiten schooltijd via
onze website, graag willen we dan weten:
o wanneer de eerste klachten ontstonden;
o wanneer een leerling voor het laatst op school was;
o wie de ‘koppel’ van de leerling is (dit is ook op school bekend, maar voor snel handelen is
een dubbelcheck belangrijk);
o of er een vermoeden is dat de besmetting op school is opgelopen;
o of er nauw contact op school is geweest (langer dan een kwartier binnen 1,5 meter);
o of het GGD-onderzoek al opgestart is en wat daar uit naar voren is gekomen;
o dat een leerling in quarantaine gaat
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Wat u van school kunt verwachten:
• dat wij maatregelen nemen om verspreiding van het virus tegen te gaan en dat iedereen daar
actief op aangesproken wordt;
• dat wij nagaan of een klas of deel van een clustergroep preventief thuisblijft bij de melding van
een positieve testuitslag, per situatie moeten we dat steeds opnieuw bekijken;
• dat wij actief contact hebben met de GGD;
• dat wij nagaan of de GGD aanvullende maatregelen adviseert bij een positieve testuitslag of in het
algemeen, die wij op zullen volgen
Wat u niet kunt verwachten:
• dat wij namen van positief geteste medewerkers of leerlingen doorgeven (wij kunnen dus ook
vragen hierover niet bevestigen noch ontkennen);
• dat wij met vaste getallen werken om te bepalen of een klas of clustergroep naar huis gestuurd
wordt, onze besluiten hangen af van meerdere overwegingen;
• dat school het bron- en contactonderzoek doet, wij richten ons enkel op de schoolsituatie;
• dat de maatregelen de school 100% virusvrij houdt
Wanneer mag een leerling weer naar school
Een leerling die positief getest is, mag weer naar school volgens de adviezen die de leerling van de
GGD gekregen heeft. Vaak is dit 7 dagen na de eerste klachten en dan nog minstens 24 uur totaal
klachtenvrij zijn.
Als school besluit een (deel van) een klas of cluster preventief thuis te houden, dan is het aan te
raden om na 5 dagen te laten testen en leerlingen tot de uitslag in thuisquarantaine te houden. Bij
een negatieve uitslag mag een leerling dan weer naar school komen. Als een leerling niet getest
wordt, dan is een leerling na tien dagen weer welkom op school als er geen corona-gerelateerde
klachten zijn ontstaan.
Bij twijfel blijft een leerling thuis en wordt geadviseerd om een test uit te laten voeren. Natuurlijk
mag u altijd naar school bellen om te overleggen.
Besmettingen
Op dit moment (15 april) is er sinds de heropening van school op 1,5 meter pas deze week besloten
om een deel van een tweedejaarsklas preventief thuis te laten. Door de weken heen zien we -op de
aangegeven klas na- dat daar waar leerlingen positief getest zijn, dat zich niet uitspreidt naar andere
leerlingen.
Sneltesten
Binnenkort komen er sneltesten voor het onderwijs beschikbaar. Eerst voor medewerkers en
waarschijnlijk al snel voor leerlingen. We zullen jullie en u hiervan op de hoogte houden.
Beslisschema en bijlage
Onderaan deze tekst staat een schema met de mogelijkheden die kunnen ontstaan naar aanleiding
van de coronamaatregelen en de te nemen acties. Deze is op details gewijzigd ten opzichte van het
schema uit november.
In de bijlage vinden jullie en u het schema dat aangeeft wanneer thuisquarantaine gewenst is.
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Coronasituaties en acties, Mavo Muurhuizen, april 2021
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 of via teams.
Een invaldocent begeleidt de les.
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.
Als een leerling thuis
moet blijven, maar
wel schoolwerk kan
doen.

De leerling wordt naar de
verzuimcoördinator gestuurd, deze bepaalt
of een leerling naar huis moet gaan.
Leerling wordt via website absent gemeld.
De leerling volgt vanuit thuis het
onderwijs.
Leerling heeft via ‘teams’ contact met de
docent(en) en mentor.

Als veel leerlingen
thuis moeten blijven.

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

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.
Ouders/verzorgers melden dit z.s.m.
telefonisch of buiten schooltijd via de
website.
School gaat na of het GGD-onderzoek al
gestart is en wat de eerste adviezen zijn.
School neemt in overweging of
voorzorgsmaatregelen direct noodzakelijk
zijn en heeft daarna contact met de GGD.
Alle leerlingen krijgen online les. School
informeert daar nader over.

Er is een
coronabesmetting
geconstateerd.

School moet in
lockdown.

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 GGDadviezen, -voorschriften en de AVG
(privacy)wetgeving.
School mag geen namen van
leerlingen en eventuele ziektes delen
met anderen.
Ouders/verzorgers worden aangeraden
nauwe contacten zelf al te informeren.
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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