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Update aantal besmettingen 

Zoals beloofd, houden we u in dit bulletin op de hoogte van het aantal besmettingen bij 

leerlingen en medewerkers in de school. Tot nu toe zijn er 4 leerlingen positief getest op 

het coronavirus en 4 medewerkers. Het aantal loopt dus iets op, maar het gaat gelukkig 

langzaam. Voor uw beeld: we hebben ruim 120 medewerkers en bijna 900 leerlingen. De 

besmette personen vertonen milde klachten, we hopen uiteraard dat het daarbij blijft.  

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.  

U ziet hoe belangrijk het is om thuis te blijven blij klachten. Dat hebben de besmette 

personen heel goed gedaan, waardoor het virus zeer waarschijnlijk niet op school 

doorgegeven is. Nogmaals willen we dus benadrukken: houd uw kind thuis en laat het 

testen bij verkoudheidsklachten.  

Nog even de basisregels 

Inmiddels dragen we in de school mondkapjes (zie verderop in dit bulletin) maar we 

kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om álle regels na te leven. Eén 

regel helpt niet (alléén mondkapjes, of alléén handen wassen). Het gaat juist om de 

combinatie daarvan. Dus we geven elkaar geen handen, we houden anderhalve meter 

afstand (van volwassenen en volwassenen onder elkaar), we wassen onze handen 

regelmatig en we doen een mondkapje op als we lopen in de school.  
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Gebruik van mondkapjes 

Wij dragen in de school mondkapjes in de gangen en tijdens de pauze als we niet ergens 

zitten. We zien gelukkig dat deze plicht goed nageleefd wordt door het grootste gedeelte 

van de leerlingen. Elke ochtend helpen we ze bij de deur herinneren aan de mondkapjes 

en ook kunnen leerlingen er eentje aanschaffen (€0,50) als ze hem vergeten zijn. Voor iets 

wat zo onwennig is, zijn we echt trots op hoe de meeste leerlingen zich flexibel aanpassen.  

We zien ook leerlingen die het mondkapje verkeerd dragen (onder de kin of alleen over de 

mond). Het kapje hoort over de mond én de neus. Wij spreken ze daarop aan en het zou 

enorm helpen als u dat thuis ook doet.  

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. 

Vakantie 

Vanaf morgen start de herfstvakantie. Even een weekje bijkomen; de meeste leerlingen 

zijn er best aan toe. School is intensief en we zien vaak vermoeidheid optreden tegen de 

tijd dat herfstvakantie begint. Nu de corona-maatregelen ook nog meespelen, is het voor 

leerlingen extra van belang dat ze zich, met inachtneming van alle regels, even kunnen 

ontspannen.  

Mocht u met vakantie gaan, houd dan de website van Het ministerie van Buitenlandse 

Zaken (https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen) goed in de gaten voor 

alle reisbeperkingen die gelden. Voor veel landen wordt bij thuiskomst een quarantaine-

periode dringend geadviseerd, waardoor een leerling na de vakantie niet naar school zou 

mogen komen. Dat willen we voorkomen.  

Voor nu rest ons u een fijne vakantieweek te wensen. We hopen alle leerlingen op maandag 

19 oktober weer in goede gezondheid op school terug te zien.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Marc Teulings  directeur 

Viola Scheerder  adjunct-directeur  
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