Beste leerlingen en ouders,
Ongetwijfeld heeft u in de afgelopen dagen de berichtgeving in de pers omtrent de sluiting van het SSGN
gevolgd. De vele reacties en discussies die daarop volgden en die raakten aan het functioneren van de GGD
staan symbool voor de onzekerheden en de zoektocht waar we op dit moment mee leven. Ervan uitgaande dat
een ieder zijn/haar best doet en de beste bedoelingen heeft, mogen we ons ook realiseren dat misvattingen en
wisselende interpretaties nu eenmaal niet te vermijden zijn.
In dit bericht beogen wij duidelijkheid te verschaffen over de verwachtingen die u van ons als schoolorganisatie
mag hebben. Hierbij volgen wij de richtlijnen van de GGD /RIVM.
Een leerling die ziek is wordt altijd gemeld bij de receptie, ook wanneer deze leerling op school ziek wordt en
naar huis gaat. De leerling blijft thuis en laat zich testen. Na de uitslag van de test wordt er opnieuw contact
opgenomen met de receptie. Bij een negatieve test komt de leerling zo snel mogelijk (indien klachtenvrij) weer
naar school. Bij een positieve testuitslag wordt er vanuit school contact opgenomen en worden er
maatwerkafspraken gemaakt.
Een leerling die chronische verkoudheidsklachten heeft, neemt contact op met de Teamcoördinator die
vervolgens de docenten hierover informeert. Deze leerling kan gewoon naar school komen.
Een leerling die in quarantaine moet omdat hij/zij zelf positief is getest of van wie een huisgenoot positief is
getest, meldt dat bij de receptie. Er wordt vanuit school contact opgenomen en er worden maatwerkafspraken
gemaakt. Wanneer een leerling positief is getest neemt de school contact op met de GGD om te bekijken of
verdere maatregelen nodig zijn.
Voor elke leerling proberen wij zo goed mogelijk onderwijs te verzorgen, ook wanneer zij thuis zitten al dan
niet met ziekteverschijnselen. Dat wil helaas niet zeggen dat elke leerling ook elke les kan volgen. Wanneer een
leerling thuiszit vragen we hem/haar om contact op te nemen met een buddy uit de klas en via deze buddy de
lessen online te volgen. Dat kan bijvoorbeeld via Teams, Facetime of Skype. De brugklasleerlingen die
misschien nog niet met teams hebben gewerkt, worden hierover nog geïnstrueerd.
Vanaf 21 september kunnen leerling via Teams inloggen bij de vakdocent. We moeten ons hierbij realiseren dat
het volgen van lessen via Teams nooit optimaal is. Er is altijd ruis en je bent afhankelijk van de opstelling van
de laptop of iPad in de klas. Het zal ook lang niet altijd mogelijk zijn om zelf vragen te stellen aan de docent of
een klasgenoot, maar je kunt wel de uitleg volgen en je opdrachten en (huis)werk maken.
Verder verwachten we dat er de komende weken meer dan gemiddeld lesuitval zal ontstaan. Ook docenten
kunnen natuurlijk ziek worden of in quarantaine moeten. In dat geval gaan we zoveel mogelijk de
onderbouwlessen opvangen en zullen docenten ook online vanuit thuis hun lessen geven. In een dergelijke
situatie is er altijd begeleiding in de klas aanwezig. Mocht dat niet lukken dan worden leerlingen in de
stilteruimte, mediatheek of aula opgevangen. Voor de bovenbouwleerlingen geldt dat zij bij lesuitval gevraagd
worden om zelfstandig aan het werk te gaan in de mediatheek, stilteruimte of aula.
Het MT

