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1. Corona feiten 

 

Op de website van de VO-raad staat daar over alle informatie: https://www.vo-
raad.nl/artikelen/opening-scholen-na-de-zomervakantie 
En natuurlijk ook op de website van de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/ en de RIVM 

https://www.rivm.nl/. 
 

 
Wat te doen binnen een school als iemand positief getest is?  
 
Indien je langer dan 15 minuten nabij een positief getest persoon 
bent geweest en heb je elkaar binnen de 1,5m ontmoet, dan zul je 
10 dagen in quarantaine moeten. Testen is niet nodig als je geen 
klachten hebt. Mochten er alsnog klachten optreden, dan 
uiteraard wel laten testen. 
 
Indien je langer dan 15 minuten nabij een positief getest persoon bent geweest en je hebt meer dan 
1,5 m afstand gehouden, dan valt dit onder de noemer ‘overige contacten’. Hierbij zal je de 
komende 10 dagen je gezondheid goed in de gaten moeten houden. Bij klachten laten testen. 
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Afspraken over thuisblijven, naar school komen, testen en het volgen van lessen.  

  
Je blijft thuis wanneer je last hebt van: 

o Neusverkoudheid 

o Hoesten 

o Moeilijk ademen/benauwdheid 

o Plotseling verlies van reuk of smaak 

o Verhoging of koorts 

In dat geval laat je je ook altijd testen. Tot je de uitslag hebt, blijf je thuis. Wanneer de test negatief 
is, mag je weer naar school. Ook wanneer de klachten nog niet helemaal over zijn. Alleen wanneer 
de klachten erger worden, blijf je wederom thuis en vraag je opnieuw een test aan. Bij een positieve 
test blijf je 10 dagen in quarantaine.   

 
Je blijft thuis wanneer een huisgenoot last heeft van: 

o Verhoging of koorts 

o Benauwdheid 

Wanneer een huisgenoot alleen verkouden is, hoef je dus niet thuis te blijven. Als blijkt dat de 
huisgenoot geen Corona heeft, mag je weer naar school. Wanneer een huisgenoot positief getest 
wordt op Corona, blijf je 10 dagen in quarantaine.  
 
Als een medewerker Corona blijkt te hebben, betekent dat niet dat een hele klas/alle collega’s in 
quarantaine hoeven. Je gaat in quarantaine wanneer je meer dan 15 minuten op minder dan 1,5 
meter afstand van elkaar bent geweest, dat is tussen collega’s onderling en tussen collega en 
leerling nooit het geval (behalve in sommige praktijksituaties). Blijf dus altijd alert op die 1,5 meter 
afstand. 

Wanneer een leerling Corona blijkt 
te hebben, zal er in overleg met de 
leerling, ouders en contactonderzoek 
GGD bepaald worden of en welke 
schoolgenoten in quarantaine 
moeten. Het betreft namelijk alleen 
de leerlingen die langer dan 15 
minuten op minder dan 1,5 meter 
afstand zijn geweest van de leerling. 
In praktijk zal dat de klasgenoot zijn 
die naast de betreffende leerling zit 
en/of wat leerlingen met wie pauze 
gehouden wordt. Dat is maatwerk. 
Het is niet zo dat een hele klas in 
quarantaine moet.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Opnieuw inloggen in SOM 
 

Vanwege een update eerder deze avond moeten ouders en leerlingen opnieuw inloggen op de 
Somtoday-app. Dat kan via het “hamburgermenu” (de 3 puntjes…). Eerst uitloggen en daarna weer 
inloggen. 

 
 

3. Het schooljaar is weer begonnen. 
 

Op 24 augustus is het nieuwe schooljaar begonnen. Voor de eerste keer sinds begin maart waren 
alle leerlingen weer op school. Veel nieuwe leerlingen die behoedzaam, nieuwsgierig en een 
tikkeltje gespannen de school in kwamen. Mooi om te zien. Het zoeken naar het goede lokaal en de 
meester of juf is begonnen. Gelukkig wordt iedereen goed geholpen. Het zal snel wennen en voor je 
het weet ken je de weg in onze school. Iedereen veel plezier en succes gewenst op onze school! 
 
Werkkleding 
In onze techniek/praktijklokalen is het verplicht om werkkleding ( blauwe overal of stofjas) te 
dragen en veiligheidsschoenen. Zonder deze kleding is deelname aan deze lessen niet toegestaan. 
 
Fietsenstalling. 
Zorg er voor dat jouw fiets op slot staat en met het stuur aan de haak hangt. Als dat niet gaat dan 
zet je de fiets met het stuur onder de haak op de standaard. Doe voorzichtig in de fietsenstalling en 
houdt rekening met de fiets van iemand anders.  
 
Telefoons. 
Telefoons zijn niet toegestaan in de lokalen. Alleen 
met toestemming van de leraar mogen deze soms 
voor een les worden gebruikt. In de klas gaat de 
telefoon in de tas die in iedere lokaal aanwezig is. De 
school is nooit aansprakelijk voor verlies of diefstal 
van telefoons of andere (waardevolle) spullen. 
Gebruik in de aula of op het Plein de OORTJES van je 
telefoon. 
 
Roken. 

Sinds 1 augustus is het wettelijk verboden om op het schoolterrein te roken. 
Dat geldt voor leerlingen, medewerkers en alle bezoekers van onze school. 
Wij waren al enkele jaren een rookvrije school. Nu is dat ook wettelijk 
vastgelegd. Wij vragen iedereen om daar aan mee te werken. 
 
 

  
 



 

 

Een schone school en omgeving. 
Compliment! Na iedere pauze blijft er maar heel 
weinig afval liggen op de tafels en op het 
schoolplein. De school blijft er daar door opgeruimd 
uitzien. Soms vergeet iemand weleens dat de 
rommel in de afvalbak hoort. Aan alle leerlingen 
wordt medewerking gevraagd om onze school 
schoon en netjes te houden. 
Dus: Na de pauze, rommel in de afvalbak! 
 
 

Voetballen op ons sportveldje. 
Ons prachtige sportveldje wordt in de pauzes gelukkig 
goed gebruikt. En daar is het ook precies voor bedoeld. 
Soms gebeurt het dat door lomp gedrag de bal heel hard 
wordt weggeschopt tegen iemand aan of op het dak van 
de school of de buren belandt. Dat is niet de bedoeling. 
Zo lang de bal binnen het sportveldje blijft gaat alles 
goed en veilig. Ook hier wordt medewerking aan alle 
voetballers gevraagd om dit goed te laten gaan. 
 
 

4. Leerlingenraad. 
Voor de zomervakantie heeft de leerlingenraad een enquête uitgezet om na te gaan wat leerlingen 
wilden wanneer ze eerder uit waren. De meeste leerlingen hadden gekozen voor de optie om 
tijdens de pauze op school te mogen blijven. We gaan dit uitproberen tot de herfstvakantie. Daarna 
bespreken we met elkaar hoe dit verlopen is en of we het blijvend gaan doen. 
De leerlingenraad is op zoek naar 2 leerlingen uit leerjaar 1 om deel te nemen aan de 
leerlingenraad. Binnenkort vinden de verkiezing plaats. 
 

5. Jaarplanning aangepast wegens Corona. 
 

Vanwege de corona omstandigheden en de adviezen van de RIVM en de VO raad zijn wij 
genoodzaakt om onze jaaragenda en bijhorende activiteiten aan te passen. Wij zullen de ouders 
informeren over alle aanpassingen van onze jaarplanning. Dit gaat altijd via de mail en onze 
website. Zo hebben we de kennismakingsavond met mentoren ( op 1 september) en de 
introductiedag (op 3 september) moeten annuleren. 
 
Roosterwijzigingen en lesuitval. 
 
Er is een groot gebrek aan vervangers in het onderwijs. Dat geldt ook voor het vervangen van lessen 
op onze school. Wij doen blijvend ons best om vervangers te vinden. Door de corona 
omstandigheden zijn medewerkers eerder genoodzaakt om thuis te blijven. Daarnaast zijn er cao 
(verlof) maatregelen die wij moeten uitvoeren. Vaak lukt het ons niet om de lessen te vervangen. Er 
zit voor ons dan niets anders op dan het rooster aan te passen en lessen uit te laten vallen. Wij 
publiceren de roosteraanpassingen en de lesuitval op onze website bij 
https://desingel.hethooghuis.nl/info/roosterzaken/ . 
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