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We zijn begonnen! 

De school is begonnen en nu zo’n twee weken bezig. Wat is het fijn om weer alle leerlingen 

in ons gebouw te hebben. En tegelijkertijd vraagt het ook iets van ons allemaal. Voor de 

leerlingen is het wennen dat ze  afstand moeten houden tot de medewerkers. En voor de 

medewerkers is het net zo goed wennen dat ze niet kunnen ‘high-fiven’ of iets aan een 

tafel uitleggen. We zien dat iedereen zijn best doet en waar nodig spreken we elkaar erop 

aan. Samen komen we een heel eind! 

Thuisblijven bij klachten 

Nogmaals willen we benadrukken dat leerlingen thuis moeten blijven bij klachten van 

zichzelf (hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts) én bij klachten van een gezinslid (koorts 

boven de 38 graden en/of benauwdheid). Ook als er een corona-test wordt gedaan moet 

de leerling thuis blijven tot er een negatieve uitslag is (de leerling of het gezinslid heeft 

dan géén corona). 

We merken dat dit voor sommige ouders best lastig is. Natuurlijk wil je dat je kind gewoon 

naar school kan komen. Dat willen wij ook het liefst. Maar laten we niet vergeten waar we 

dit voor doen en de veiligheid voor iedereen het belangrijkste is. We vragen en verwachten 

dus uw medewerking.  

Privacy 

Als een kind verkoudheidsklachten heeft, dan moet het thuis blijven. Als er een coronatest 

wordt gedaan en die is negatief (het kind heeft geen corona), mag het kind weer naar 

school. In dat geval vragen we u wel een afschrift van de testuitslag te laten zien. We 

leggen deze nergens vast (we maken geen kopie), maar we willen het risico voor leerlingen 

en medewerkers zo klein mogelijk maken.  

Ook als u uw kind ziek meldt, vragen we u om aan te geven of de klachten corona-

gerelateerd zijn. Of dat er sprake is van quarantaine. Er is op dit punt een algemeen belang 

in het kader van de volksgezondheid en om die reden mogen wij deze informatie tijdelijk 

vast leggen. Als de leerling weer beter is en op school komt, zullen wij deze informatie uit 

het systeem verwijderen.  
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Kennismakingsavonden 

In de jaarplanning staan de kennismakingsavonden gepland op 7 en 8 september (leerjaar 

1 en 2) en 14 en 15 september (leerjaar 3 en 4). Natuurlijk zouden we niets liever willen 

dan elkaar in levenden lijve ontmoeten en kennis met elkaar maken, maar de huidige 

omstandigheden laten dat helaas niet toe. We organiseren de avonden online. Op welke 

manier we dat kunnen doen, onderzoeken we nu. Weet dat we het contact tussen school, 

ouders en leerling nog steeds het allerbelangrijkste vinden wat er is. Dus dat we er alles 

aan doen om ook onder deze omstandigheden op een goede manier met elkaar te blijven 

communiceren. U hoort zo snel mogelijk meer over de invulling van deze avonden.  

Geen kluishuur betalen 

Vanwege de veiligheid, maken de leerlingen op dit moment geen gebruik van de kluisjes. 

Ondanks dat leerlingen volgens het protocol wel dichtbij elkaar mogen zijn, zorgt het 

gebruik van de kluisjes voor ongewenste opstoppingen in de gangen waardoor 

medewerkers niet meer genoeg afstand kunnen bewaren. Voor ouders met een kind in klas 

2 t/m 4 wordt de kluishuur nu nog niet inrekening gebracht via de ouderbijdrage. Mochten 

de kluisjes in de loop van het schooljaar wel weer gebruikt gaan worden, dan brengen wij 

een restant van het huurbedrag alsnog in rekening. U wordt daarover tijdig geïnformeerd. 

Voor ouders met een kind in klas 1 geldt dat in sommige gevallen het huurbedrag voor de 

kluis al betaald is. Wij zullen dit op een passende manier met u verrekenen. U wordt 

daarover nader geïnformeerd.  

Alleen contactloos betalen bij automaten 

Met ingang van dit schooljaar kan er bij de automaten alleen nog contactloos  betaald 

worden. Niet alleen heel modern, maar ook nog eens veiliger dan het gebruik van contant 

geld (ook in verband met corona). De meeste leerlingen hebben een eigen bankpasje. 

Mocht dat nog niet het geval zijn; meestal is dit bij de bank eenvoudig te regelen. Bij de 

broodjesbalie wordt er nog betaald met Haarlem College-munten die per stuk 1 euro waard 

zijn. Ook hier wordt gewerkt aan contactloze betaling. En uiteraard nemen de meeste 

leerlingen ook gewoon een broodtrommel met gesmeerde broodjes of iets anders lekkers 

mee.  
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