Beste leerling,
In verband met de aanscherping van de corona-maatregelen door het Kabinet is ook het protocol van onze
school geactualiseerd. Dit is inmiddels goedgekeurd door de MR en terug te vinden op de website onder
Onze school>corona. Hierbij de belangrijkste punten op een rij:
1.

Sinds afgelopen maandag is het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen door het gebouw weer
verplicht. Daarnaast verplichten we ook het dragen hiervan tijdens de practicumlessen, omdat het voor
docenten niet mogelijk is afstand te houden van de leerlingen wanneer ze hulp of feedback nodig hebben.
Mondkapje zijn tegen contante en gepaste betaling van € 0,50 verkrijgbaar bij de receptie voor leerlingen
die deze vergeten zijn.

2.

We vragen alle leerlingen en collega’s (gevaccineerd en ongevaccineerd) om twee keer per week een
zelftest te doen. Mocht deze een positieve uitslag geven, maak dan z.s.m. mogelijk een afspraak bij de GGD
voor een PCR-test en blijf thuis tot minimaal de uitslag van de test bekend is.

3.

We vragen leerlingen en collega’s om zoveel mogelijk gebruik te maken van aangegeven looproutes in de
school om ook in de gangen zoveel mogelijk afstand te bewaren. We kiezen vooralsnog niet voor het
verlengen van de pauzes.

4.

Om te bepalen of quarantaine gewenst of verplicht is volgen wij de richtlijnen van het RIVM en de GGD.
Leerlingen die in thuisquarantaine zitten, worden in de gelegenheid gesteld om de lessen digitaal te
volgen. Docenten zetten hiervoor vanaf maandag 6 december alle lessen klaar in Teams. Op deze manier
kun je thuis de uitleg en instructies horen. Zorg dat je wordt afgemeld bij de receptie en dat daarbij wordt
aangegeven of je de lessen online kunt volgen. Docenten worden hierover geïnformeerd via Magister en
kunnen hun lesvoorbereiding aanpassen op het moment dat zij zien dat meerdere leerlingen de les online
zullen volgen.

5.

We proberen zoveel mogelijk lessen door te laten gaan. Wanneer een docent vanwege quarantaine
afwezig is, dan kijken we of het mogelijk is dat de docent de lessen vanuit thuis online verzorgt.
Onderwijsassistenten en studenten van de organisatie “Student voor docent” worden ingezet om toezicht
te houden in de klas.

6.

We ontvangen zo min mogelijk ‘externen’ op school, afspraken met externen vinden zoveel mogelijk online
plaats.

7.

Alle fysieke activiteiten die geen betrekking hebben op het onderwijs komen voorlopig te vervallen. Zo
wordt de Gaan Studeren avond vanavond online vormgegeven. De kerstactiviteiten voor leerlingen op 24
december gaan door.
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Met ieders medewerking proberen we tijdens deze bijzondere tijden zo goed mogelijk het onderwijs door te
laten gaan. We hebben er alle vertrouwen in dat dit ons gaat lukken. Mocht u nog vragen of opmerkingen
hebben met betrekking tot de coronamaatregelen meld dit dan bij je mentor en/of teamcoördinator
Namens het MT, Gijs van Wijlen, rector a.i.

