Informatiebulletin voor
ouder(s) en verzorger(s)
rondom Corona
Aantal besmettingen
U leest in de media veel over besmettingen met corona op middelbare scholen. Er zijn
zelfs scholen die tijdelijk moeten sluiten als gevolg van een corona-uitbraak. Gelukkig is
dat op het Haarlem College niet het geval. Sinds de zomervakantie zijn er 3 besmettingen
bij leerlingen geconstateerd en 1 bij een medewerker. U weet dat we de protocollen best
streng naleven. We zien nu dat dat niet voor niets is. Op deze manier kunnen we het aantal
besmettingen hopelijk laag houden en er met elkaar voor zorgen dat onze leerlingen elke
dag naar school kunnen komen.
Nog even de stappen die wij nemen bij een besmetting:
1. De klas/lesgroepen van de besmette leerling/medewerker worden op de hoogte
gebracht.
2. De ouders van de leerlingen uit de klas/lesgroepen van de besmette
leerling/medewerker worden op de hoogte gebracht
3. De direct betrokken medewerkers worden op de hoogte gebracht
4. We geven indien noodzakelijk adviezen vanuit de GGD door vanuit bron- en
contactonderzoek
5. We houden contact met de besmette leerling/medewerker en maken afspraken
rondom terugkeer op school
6. Voor leerlingen die om corona-gerelateerde redenen niet aanwezig mogen zijn op
school worden (huiswerk) opdrachten in Magister geplaatst.
Uiteraard nemen we hierbij de regels in acht die gelden vanuit de Algemene Verordening
Gegevensverwerking waardoor de privacy gewaarborgd is. In het ouderbulletin zullen we
u op de hoogte houden van totale aantallen besmettingen.

Mondkapjes
Tijdens de persconferentie van maandag 28 september 2020, kondigde de regering een
dringend advies aan met betrekking tot het dragen van mondkapjes in de openbare ruimte.
Vandaag komt daar naar alle waarschijnlijkheid een dringend advies voor het dragen van
mondkapjes op middelbare scholen bij. Op het Haarlem College praten wij over het
invoeren van zo’n mondkapjesplicht. Morgen aan het eind van de ochtend nemen we daar
een definitieve beslissing over, ook op basis van wat het ministerie van onderwijs en de
VO-raad daarover zeggen. We kunnen nu al wel zeggen dat we de dringende adviezen
zullen opvolgen. Uiteraard houden wij u op de hoogte.

1

donderdag 01 oktober 2020

nr.07

Informatiebulletin voor
ouder(s) en verzorger(s)
rondom Corona

Communicatie
Helaas is de corona-periode nog niet voorbij en is het nog steeds noodzakelijk dat we u
een ‘corona-bulletin’ sturen. Gelukkig gebeuren er ook andere dingen op school. We willen
u wijzen op onze website: www.haarlemcollege.nl waarop bij de nieuwsberichten ook
andere leuke zaken te vinden zijn. Dit bulletin zal echt alleen over corona-gerelateerde
onderwerpen gaan. Daarnaast ontvangt u regelmatig een nieuwsbrief van de mentor van
uw kind.

Pauze buiten?
Inmiddels is de herfst begonnen en het bijbehorende weer ook. Dat betekent dat we
leerlingen niet meer (kunnen) verplichten om hun pauze buiten door te brengen. Uiteraard
is het voor mensen in het algemeen goed om tijdens een school- of werkdag even naar
buiten te gaan. We zullen dit dus zeker bij leerlingen blijven stimuleren. Blijft uw kind toch
binnen, dan is het nadrukkelijk de bedoeling dat hij/zij afstand houdt van de surveillanten.
We werken nog steeds met gescheiden pauzes (onderbouw/bovenbouw) dus in de
pauzeruimtes is nog steeds sprake van de helft van het normale aantal leerlingen. Wilt u
weer eens met uw kind bespreken dat het belangrijk is om afstand te houden? Dit geldt
ook in de gangen tijdens de leswisseling.

Ventilatie
U weet dat ventilatie in scholen een belangrijk onderwerp is, ook in verband met corona.
Gelukkig is de ventilatie op het Haarlem College in orde en voldoet deze aan alle richtlijnen.
In de brief in de bijlage leggen we dat verder uit.
Met vriendelijke groet,
Marc Teulings
Viola Scheerder
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