Informatiebulletin voor
ouder(s) en verzorger(s)
rondom Corona
Spannend
Als u de berichtgeving rondom het coronavirus heeft gevolgd, dan heeft u gezien dat het
deze week spannend is als het om het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames gaat.
In een persmoment hebben de minister president Mark Rutte en minister van
Volksgezondheid Hugo de Jonge afgelopen dinsdag aangegeven dat uiterlijk volgende week
dinsdag of zoveel eerder als nodig is, een besluit wordt genomen over het opschalen van
de gedeeltelijke lockdown. Dat betekent dat er in dat geval aanvullende maatregelen
genomen gaan worden om het virus af te remmen.
In alle berichtgeving is steeds uitgegaan van het open houden van de scholen. Terug naar
de situatie als in maart willen we niet meer. Onderwijs vindt vooral plaats in de overdracht
tussen docent en leerling en als leerlingen onderling in een schoolsetting kunnen leren.
Afstandsonderwijs is niet ideaal. We hopen dus dat we voorlopig door kunnen zoals we dat
nu doen. We houden de berichtgeving vanuit de overheid uiteraard goed in de gaten en
houden u via dit bulletin op de hoogte van de ontwikkelingen.

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 9 leerlingen positief getest op
het coronavirus en 10 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. Een
groot deel van de genoemde leerlingen en collega’s is inmiddels gelukkig weer virusvrij en
terug op school.
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.
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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.

Examendossier leerjaar 4 mee naar huis
In de week van 26 oktober (deze week) krijgen de leerlingen van klas 4 het examendossier
mee naar huis. In het examendossier staan alle resultaten die uw kind tot nu toe behaald
heeft voor PTA-toetsen (Programma van Toetsing en Afsluiting; cijfers die meetellen voor
het examen). Omdat we contact vanuit school met ouder(s)/verzorger(s) heel belangrijk
vinden, neemt de mentor contact op met u over het examendossier, telefonisch of via
Teams. Onder normale omstandigheden zouden we u uitnodigen op school, maar vanwege
de huidige coronamaatregelen gaat dat helaas niet.

1e rapport leerjaar 1, 2 en 3 mee naar huis
In de week van 16 november krijgen de leerlingen van klas 1,2 en 3 hun rapport inclusief
vaardighedenkaart in de mentorles. Onder normale omstandigheden komen de ouders
samen met de leerling bij de mentor om het rapport op te halen. Helaas is dat vanwege
de coronamaatregelen niet op die manier mogelijk. We blijven het contact van de mentor
met de ouder(s)/verzorger(s) heel belangrijk vinden. Daarom hebben we afgesproken dat
de mentor in principe in de week van 16 november telefonisch of via Teams contact
opneemt met de ouder(s)/verzorger(s) om even over de resultaten en het welbevinden
van uw kind te praten.

Aanpassing pauzetijden na evaluatie
Na de zomervakantie zijn de gestart met een rooster waarin elk leerjaar afzonderlijk twee
pauzemomenten had. Om dit goed mogelijk te maken, werd de pauze verlengd van 20
naar 25 minuten. Na de evaluatie van dat rooster, zijn we overgestapt op een rooster met
twee pauze momenten voor de onderbouw en twee voor de bovenbouw. Op die manier
kunnen we wel nog steeds het aantal leerlingen per pauzemoment in de school halveren,
maar is er minder surveillancebezetting nodig dan bij 8 pauzemomenten. Echter, we
hebben toen het aantal minuten pauze niet terug gebracht naar het oude niveau. Dat gaan
we met ingang van de nieuwe periode die start op maandag 2 november, wel weer doen.
Dus vanaf 2 november heeft elke leerling 2 pauzes van 20 minuten.
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Les over corona
Ons bereikten via de mentoren verschillende berichten over leerlingen die de regels
rondom corona toch nog niet goed kennen of begrijpen. Om die reden hebben we een
mentorles gemaakt die over corona gaat. Gebaseerd op betrouwbare bronnen, hebben we
informatie verzameld die soms voor ons als volwassenen heel vanzelfsprekend is, maar
voor leerlingen toch nog niet. Het gaat dan bijvoorbeeld over de basisregels (waarom moet
je eigenlijk je handen wassen en je mondkapje dragen) en de gele en oranje gebieden in
het buitenland. Ook krijgen leerlingen in de les over corona de gelegenheid om hun
ervaringen met en vragen over het virus te delen.

Gebruik van mondkapjes
Zoals u weet, gebruiken we in de school in de gangen mond-neusmaskers (‘mondkapjes’).
Bij de meeste leerlingen gaat dit goed, hoewel het natuurlijk best nog steeds wennen is
om dit te moeten doen. Als leerlingen het kapje vergeten, spreken we ze er vriendelijk op
aan. Helaas zien we nu ook dat we soms dezelfde leerling meerdere keren per dag moeten
aanspreken. Voor de duidelijkheid: het kapje is altijd op als een leerling zich in de school
verplaatst. Dit geldt uiteraard ook voor medewerkers. Wilt u ons helpen door dit thuis ook
met uw zoon of dochter te bespreken?

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. Ook de instagram pagina van het Haarlem College is
meer dan de moeite waard! Dit bulletin zal echt alleen over corona-gerelateerde
onderwerpen gaan. Daarnaast ontvangt u regelmatig een nieuwsbrief van de mentor van
uw kind.
Met vriendelijke groet,
Marc Teulings
Viola Scheerder
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