Gevolgen Corona-maatregelen voor schoolse zaken (versie leerlingen/ouders/verzorgers)
Veel gestelde vragen en bijbehorende antwoorden – versie 11 september 2020
RIVM-richtlijnen
• Aan welke RIVM-richtlijnen moet ik me houden op school?
Blijf thuis bij klachten en laat je zo snel mogelijk testen. Was vaak je handen, ook op school. Hoest en
nies in je elleboog. Schud geen handen, ook niet als leerlingen onderling. Reinig je handen met de
desinfecterende middelen die in elk lokaal aanwezig zijn; maak je tafel indien gewenst schoon.
Bewaar als leerling 1,5 meter afstand ten opzichte van medewerkers van onze school.
• Wat betekenen de RIVM-richtlijnen voor de vormgeving van het onderwijs?
De RIVM-richtlijnen hebben als gevolg dat jullie als leerlingen onderling geen 1,5 meter afstand
hoeven te houden. Ten opzichte van volwassenen moet je wel 1,5 meter afstand houden. Dat
betekent dat we met een hele klas in het lokaal zitten. Alle lessen zullen dus door alle klachtenvrije
leerlingen op school gevolgd worden. De lokalen zijn zo ingericht dat docenten 1,5 meter afstand
kunnen houden tot leerlingen. Ook zijn er (op verzoek) spatschermen geplaatst bij de bureaus.
• Waarom staan ramen en deuren open in het gebouw?
We ventileren het gebouw volgens de RIVM-richtlijnen. Het kan daardoor frisser zijn in de lokalen en
in het schoolgebouw. Een trui of vest meenemen is dan ook verstandig. We houden het
binnenklimaat goed in de gaten door middel van metingen (met name op plaatsen waar risico’s
gevoelsmatiger hoger zijn). De resultaten zijn momenteel goed en het huidige rooster (inclusief
ventilatiepauzes) wordt voorlopig gecontinueerd.
Handelswijze in geval van klachten
• Wat moet ik doen bij klachten?
Je blijft thuis en je laat je testen. Nadat je 24 uur klachtenvrij bent, mag je weer naar school. Ook als
je de testuitslag nog moeten krijgen. Je blijft ook thuis als iemand anders in huis verkouden is en
daarnaast ook koorts heeft. Als iedereen thuis 24 uur geen klachten heeft, mag je weer naar school.
Bij twijfels neem je zelf contact op met je huisarts of de GGD.
• Wat gebeurt er als de klachten in de loop van de dag op school ontstaan?
Je gaat dan naar verzuimbeheer. De verzuimmedewerker belt vervolgens één van je ouders. Als er
sprake is van chronische klachten, bijvoorbeeld vanwege hooikoorts, dan mag je op school blijven. In
alle andere gevallen moet je naar huis. Het kan ook voorkomen dat een medewerker klachten bij je
constateert en je naar verzuimbeheer stuurt.
• Bij welke klachten moet ik thuisblijven?
De GGD geeft het volgende aan: de meest voorkomende klachten die passen bij COVID-19 zijn
verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), (licht) hoesten, plotseling
verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping), kortademigheid/benauwdheid, verhoging óf
koorts boven de 38 graden. Als je deze klachten krijgt, neem contact op met het landelijk nummer
voor een testafspraak Coronavirus (0800-1202).
• Het voelt voor mij plezieriger om thuis te blijven, ook al heb ik geen klachten. Mag dat?

Als je geen klachten hebt, is het de bedoeling dat je naar school komt en gewoon onderwijs volgt.
Het is zowel voor je leerproces als je sociale ontwikkeling belangrijk om zoveel mogelijk op school
aanwezig te zijn.
• Ikzelf of iemand in mijn nabije omgeving heeft een extra kwetsbare gezondheid. Ik houd me aan
de richtlijnen en maak mij zorgen of het voldoende is. Wat kan ik doen?
In principe is het voldoende om je aan de RIVM-richtlijnen te houden. We denken graag met je mee
als je je zorgen maakt. Neem contact op met je mentor of de leerling-coördinator en licht toe waar je
je zorgen over maakt. Samen zoeken we naar een oplossing.
Handelswijze in geval van een positieve Corona-test
• Wat moet ik doen als ik een positieve Corona-testuitslag krijg (dus als ik Corona heb)?
Je informeert dezelfde dag de school over de uitslag. De aanwijzingen van de GGD volg je op. Dat
betekent dat je de termijn van thuisquarantaine afmaakt. Daarna ben je weer van harte welkom op
school, op voorwaarde dat je 24 uur helemaal klachtenvrij bent.
• Een leerling in mijn klas heeft Corona. Kan ik dan nog naar school?
Ja. Het RIVM heeft nieuwe richtlijnen gepubliceerd. Volgens deze richtlijnen gelden contacten op
school niet meer als risicovol. Dit betekent concreet dat leerlingen die op school contact hebben
gehad met een positief geteste leerling, niet meer in thuisquarantaine hoeven en zich niet hoeven te
laten testen zolang zij geen klachten hebben.
• Hoe informeert school mij als iemand op school Corona heeft?
In geval van een bevestigde positieve Corona-uitslag informeert de teamleider de leerlingen en de
ouders/verzorgers van de betreffende klas en/of lesgroepen.
Afstandsonderwijs
• Ik moet wegens ziekte of quarantaine thuisblijven. Moet ik onderwijs volgen?
Dat hangt er vanaf. Als je thuisblijft vanwege lichte corona-gerelateerde klachten, kun je vaak wel
onderwijs volgen. We gaan er vanuit dat je dit dan ook doet. Dat geldt ook in het geval je thuis in
quarantaine zit in afwachting van de testuitslag of na een positieve testuitslag. Als je om een andere
reden ziekgemeld bent, dan kun en hoef je geen onderwijs te volgen. In Magister gebruiken we voor
beide situaties een andere code. Geef het altijd voor via de Magister app of bel even naar school.
• Hoe volg ik onderwijs als ik thuis ben?
In de Magisteragenda staat per vak wat je moet doen. Soms kan een fysieke les gestreamd worden;
soms staan er te maken opdrachten in Magister. Je kunt altijd contact opnemen met je docent om
aanvullende vragen te stellen of feedback op gemaakt werk te vragen.
• Hoe wordt het onderwijs gegeven als een docent met klachten thuis is?
Als een docent ziek is, wordt de les opgevangen of uitgeroosterd. Is de docent thuis vanwege lichte
klachten en wel in staat onderwijs te geven, dan zal hij/zij werk in Magister zetten en indien mogelijk
lesgeven via streaming of andere digitale middelen. In het theatergedeelte van het Atrium is een
studieruimte ingericht. Ook zetten we toezichthouders in.

