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Nogmaals: thuisblijven bij klachten en testen!
In het vorige corona-bulletin las u dit:
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). In het geval van klachten moet er een coronatest worden gedaan en moet de leerling thuis blijven tot er een negatieve uitslag is (de
leerling of het gezinslid heeft dan géén corona). De leerling mag pas weer op school komen
als hij/zij 24 uur klachtenvrij is.
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.
Let op! Deze manier van werken is niet veranderd. En we begrijpen hoe lastig het is als we
bellen dat uw kind verkoudheidsklachten heeft en naar huis moet. Maar hopelijk begrijpt
u ook dat we niet alleen moeten letten op de veiligheid van uw kind, maar ook die van alle
andere leerlingen en onze medewerkers.

Ziekmelden in magister
Als uw kind ziek is, dan kunt u dat doorgeven in de magister-app. We vragen u dan ook
om zoveel mogelijk hiervan gebruik te maken om de druk op onze telefoonlijnen te
verminderen. Als uw kind thuis blijft om corona-gerelateerde redenen (zelf ziek, in
afwachting van test, zieke huisgenoot etc.) wilt u dit dan in het opmerkingenveld
vermelden? Mocht u geen gebruik maken van de app en toch willen bellen, vermeld u dan
ook op de voicemail als het om corona-gerelateerde absentie gaat.

Kennismakingsavonden
Via de mentor heeft u inmiddels gehoord wanneer de verschillende kennismakingsavonden
zijn. Deze worden dit jaar digitaal georganiseerd via Teams. We beginnen aanstaande
dinsdag 8 september om 19.30 uur met de ouders van klas 2. Daarna volgen op 14
september de ouders van klas 1, 3 en 4. We begrijpen dat het voor u spannend is om de
mentor ‘digitaal’ te ontmoeten. Dat vinden wij ook heel spannend, maar helaas kan het dit
jaar niet anders. De ouders van klas 2 hebben vandaag een mail ontvangen met een
toelichting over hoe dit allemaal werkt. De ouders van klas 1, 3 en 4 ontvangen aan het
eind van volgende week zo’n uitnodiging. We kijken ernaar uit om allemaal te ‘ontmoeten’.
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Voorlichting over het Programma van Toetsing en
Afsluiting (PTA) en examenreglement voor klas 3
en 4
Op 22 september organiseert het Haarlem College een ‘webinar’ over de inhoud van het
Programma van Toetsing en Afsluiting en het examenreglement voor de ouders van
leerlingen uit klas 3 en 4. Een heel belangrijk onderwerp voor deze leerjaren. Normaal
gezien zouden we u hierover vertellen als onderdeel op de kennismakingavond, maar u
weet inmiddels dat we het allemaal anders moeten organiseren.
Een webinar is een digitale bijeenkomst waarbij u informatie krijgt maar ook via een chat
vragen kunt stellen. Uiteraard ontvangen de ouders van klas 3 en 4 hierover op tijd alle
informatie.
Met vriendelijke groet,
Marc Teulings
Viola Scheerder
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