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1. Corona feiten en mondkapjes
Corona feiten
De situatie op onze school is als volgt:
- Er zijn 2 positief geteste medewerkers van school bekend waarvan 1 situatie in de herfstvakantie viel.
De andere collega is meteen in thuisquarantaine gegaan. Uit het bron- en contactonderzoek is
gebleken dat er geen verdere actie noodzakelijk was. Ouders van leerlingen zijn gebeld als ze les
hebben gehad van die collega.
- Tot nu toe is 1 leerling positief getest. Deze situatie viel ook in de herfstvakantie. Verdere maatregelen
waren niet noodzakelijk.
- Wekelijks vinden er testen plaats omdat medewerkers verkoudheidsklachten hebben. Tot nu toe zijn al
de testen negatief. Dat betekent dat er géén corona is vastgesteld.

Wanneer moet je thuis blijven?
1.
2.

Als iemand in jullie gezin corona heeft dan blijf je thuis.
Als iemand in jullie gezin corona klachten heeft met koorts of kortademigheid dan blijf je thuis en wacht je het
testresultaat af.
3. Als je zelf klachten hebt zoals verkoudheid, hoesten, keelpijn, verhoging of koorts, benauwdheid en
smaak/reukverlies dan blijf je thuis en laat je jezelf testen.
Als je thuis moet blijven vanwege klachten dan moeten je ouders dat zo snel mogelijk aan school doorgeven.
Op internet vind je heel veel informatie over corona. Kijk maar eens op deze website:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/brochures/2020/04/09/hetcoronavirus-is-er---wat-moet-ik-doen

Mondkapjes op school
De meeste leerlingen werken gelukkig goed mee aan de uitvoering
van het dringende advies om mondkapjes te dragen op school. Het
gaat om situaties waarbij de afstand van 1,5 meter bewaren niet altijd
mogelijk is. Het gaat vooral om de gangen, de aula en het plein en bij
de leerlingeningang.
Samen met de leerlingenraad doen wij hierbij nogmaals een dringend
beroep op alle leerlingen om in deze ruimtes het mondkapje te
dragen.

Steeds dezelfde leerlingen
Iedere dag opnieuw zijn er (vaak dezelfde) leerlingen die om onduidelijke redenen niet meewerken. Laat één ding wel
duidelijk zijn: “het gaat om ieders gezondheid en gevoel van veiligheid”.

Mondkapjes tijdens de lessen
Tijdens de lessen waarbij het niet altijd mogelijk is om de afstand van 1,5 meter te bewaren kan de leraar je vragen om
het mondkapje te dragen. Anders kan je in die les niet verder geholpen worden. In de lessen waar de afstand wel
aangehouden kan worden mag je het mondkapje afzetten.

Mondkapjes verplicht?
Nee, de mondkapjes zijn wettelijk nog niet verplicht. Het is momenteel een dringend advies. Volgens de minister
president wordt het dragen van een mondkapje binnenkort wel wettelijk verplicht. Tot dat moment vragen wij aan
iedereen in de school om verantwoordelijkheid te laten zien en respect voor de ander om mee te werken aan het
dragen van het mondkapje.
Als er (medische) redenen zijn die dat moeilijk maken heeft de school ook gezichtskappen beschikbaar.
Onze school deelt nu af en toe mondkapjes uit aan leerlingen die er geen hebben.

Medewerking ouders
Onze ervaring is dat wanneer ouders de school steunen en dat ook aan hun kind laten merken, dat vaak heel goed
werkt bij het dragen van de mondkapjes.
Wil je meer weten over mondkapjes in het onderwijs? Kijk dan maar eens hier:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/mondkapjes/onderwijs

2. Van de leerlingenraad
De afgelopen weken zijn de leerlingen van de leerlingenraad druk bezig geweest met
presentaties voor de nieuwe eerstejaars. Ze zijn op zoek gegaan naar twee nieuwe
leerlingen voor bij de leerlingenraad. In de eerste klassen zijn vrijwilligers gezocht en
met de kandidaten die daar uitkwamen is een grote verkiezing gehouden onder alle
eerstejaars. Daan (1b), Malik (1a), Esmee (1c) en Koray (1k) hebben zich kandidaat
gesteld. De eerstejaars hebben gestemd en dinsdag 13 oktober is de uitslag
gepresenteerd in de aula: Daan en Malik hebben gewonnen! Daan heeft 16 stemmen
gekregen en Malik 20. Zij gaan de eerstejaars vertegenwoordigen in de leerlingenraad.
Wij wensen ze veel succes en vooral veel plezier!

