Middelburg, 17 september 2020

Beste leerlingen en ouders en/of verzorgers,
We zijn inmiddels na de zomervakantie een paar weken op school. Een volle school binnen de
coronamaatregelen begint te wennen. Toch is er een aantal ervaringen die we graag met iedereen
willen delen.
Leerlingen hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden. Dat gaat goed.
Leerlingen moeten personeel de ruimte geven veilig door de gangen te lopen naar en vanuit het
klaslokaal. Dat gaat bijna altijd goed. Soms gaan leerlingen te vroeg naar de les, zodat docenten niet
meer veilig naar een lokaal kunnen. We vragen alle leerlingen echt op de bel te wachten.
Het is de landelijke regel dat iedereen bij klachten als verkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts
thuis blijft en onmiddellijk een afspraak maakt om zich te laten testen. Dit gaat in de meeste gevallen
goed. Een enkele keer hebben we een verkouden leerling in het belang van de algemene gezondheid
naar huis moeten sturen.
Het blijkt niet altijd voor iedereen duidelijk wanneer iemand thuis moet blijven als een huisgenoot
klachten heeft. Het zou erg jammer zijn als leerlingen onnodig thuis zouden blijven. We hebben
daarom een beslisboom gemaakt die behulpzaam kan zijn om de juiste keuze te maken. Zijn er nog
vragen, neem dan even contact op met de afdelingsleider.
Het is enerzijds van belang dat iedereen met klachten thuis blijft om eventuele verspreiding van het
virus te voorkomen.
Anderzijds is het belangrijk dat niemand onnodig thuis blijft zodat er geen onderwijsachterstand
opgelopen wordt. Als een leerling onverhoopt thuis moet blijven kan er altijd voor school gewerkt
worden via de informatie die op SOM beschikbaar is. We hebben op dit moment ook een pilot om het
beeldscherm in de klas te delen met de leerling thuis. De docent gebruikt een microfoon. Op deze
manier kan de leerling binnen de regels van de AVG de les in de klas vanuit huis volgen. Eventuele
vragen aan de docent kunnen digitaal worden gesteld.
We zijn heel blij dat de situatie in Zeeland relatief gunstig is. Het aantal positief geteste mensen en het
aantal ziekenhuisopnamen is op dit moment heel gering. Dat geeft hoop dat we dat samen zo kunnen
houden. De uitbraak aan het begin van de zomervakantie in Goes, laat zien dat het echter ook heel
plots anders kan zijn als we ons niet aan de richtlijnen houden. Laten we samen zorgen voor een
veilige schoolomgeving.
Vriendelijke groet,

F.C. van der Knaap
Directeur-bestuurder

Bijlage: beslisboom

PS Om het wachten op een testuitslag te bekorten, is het belangrijk dat de leerling beschikt over een
eigen DigiD. Een eigen DigiD aanvragen kan vanaf 12 jaar en duurt ongeveer drie dagen. Indien uw
kind nog niet beschikt over een eigen DigiD, adviseren we u dit zo spoedig mogelijk aan te vragen.

