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Maatregelen 
Helaas hebben we op zondag 15 november moeten besluiten om een drietal klassen van 
het Haarlem College deze week (16-11 t/m 20-11) het onderwijs vanuit huis te laten 
volgen. Het gaat om de klassen 3K5, 3K6 en 4K6 plus de lesgroepen waarin een leerling 
zit met een bevestigde besmetting met het corona-virus. Vanwege de lesgroepen kan het 
zo zijn dat uw kind niet in 3K5, 3K6 of 4K6 zit, maar toch het bericht heeft gekregen thuis 
te blijven.  

We zijn tot deze besluitvorming gekomen, omdat we in deze klassen naast een bevestigde 
besmetting van een leerling met het corona-virus ook een oplopend aantal leerlingen met 
klachten zagen. Omdat de veiligheid van leerlingen en medewerkers op het Haarlem 
College voorop staat, zijn we gekomen tot het hiervoor omschreven besluit. 

De ouders van de leerlingen die het betreft, hebben hier gisteren een mail over gekregen. 
Omdat we werken met verschillende lesgroepen (de samenstelling van de klas bij 
bijvoorbeeld het vak wiskunde, kan anders zijn dan bij bijvoorbeeld een keuzevak) kan het 
voorkomen dat de ene leerling uit een bepaalde klas wel moet thuisblijven en de andere 
leerling niet. Wij willen u met klem verzoeken om geen mails aan elkaar door te sturen, 
dat zorgt voor veel verwarring. U kunt erop vertrouwen dat wij zorgvuldig in onze systemen 
uitzoeken wie welke mail moet ontvangen en voor wie welke informatie bestemd is. Mocht 
u daar toch vragen over hebben, stel deze dan aan de mentor, maar ga niet zelf informatie 
delen.  

Wij begrijpen dat dit grote impact heeft op de leerlingen en de gezinnen waarin zij wonen. 
Het is niet niets als je ineens ongewild een week vanuit huis het onderwijs moet volgen. 
Tegelijkertijd moeten we met elkaar concluderen dat we op deze manier werken aan het 
vergroten van de veiligheid op school.  

Les op afstand 
Als een voltallige klas thuis zit, dan wordt de les live via Teams gegeven. Als slechts een 
deel van de klas thuis zit (dit is bij lesgroepen soms het geval), dan is het per vak 
verschillend of er mogelijkheden zijn om de les live te volgen. Dit is terug te vinden in 
magister. De leerlingen moeten dus beschikbaar zijn gedurende de uren die in hun rooster 
staan. Soms zullen zij een live-les volgen en soms zullen zij zelfstandig aan opdrachten 
werken. Eventuele absentie wordt dus ook online bijgehouden. Mocht  uw kind ziek zijn, 
dan vragen we u om uw kind toch ziek te melden, ondanks dat het deze week sowieso 
thuis zit. 
 
Laptop beschikbaar 
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We weten dat de meeste leerlingen de beschikking hebben over een laptop of telefoon 
(Teams kan ook via de telefoon). Mocht dit echt een probleem opleveren, dan kunt u dat 
aangeven en via de mentor een leenlaptop regelen. 
 
Toetsen 
Over toetsen hebben we het volgende afgesproken: 

1. Als meer dan de helft van de klas thuis zit, dan wordt de toets verplaatst naar 
volgende week. 

2. Als meer dan de helft van de klas op school is, dan wordt de toets op school 
gemaakt en wordt er bij de thuiszittende leerlingen ‘inhalen’ genoteerd in 
magister. Deze leerlingen krijgen dan de mogelijkheid om de toets te maken 
zodra zij weer op school komen.  

 

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 21 leerlingen positief getest op 
het coronavirus en 11 medewerkers. De besmette personen vertonen klachten, sommige 
mild en andere wat zwaarder. We wensen hen allen sterkte. 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. 

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.  
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Toekomst 
Het kan zo zijn, dat we ook in de (nabije) toekomst helaas moeten besluiten om klassen 
naar huis te sturen. Wij maken die afweging steeds zeer zorgvuldig. Op het moment dat 
er een besmetting bij een leerling in een klas bevestigd wordt, bekijken wij hoeveel andere 
ziekmeldingen er in de klas al zijn. We  
proberen daarbij uit te zoeken hoeveel leerlingen er met corona-gerelateerde klachten 
thuis zitten en zich laten testen. Als dit aantal oploopt en hoger is dan je in een gemiddelde 
klas mag verwachten, dan beraden we ons op maatregelen zoals hierboven beschreven. 

Nauw contact, maar geen bericht 
Als een leerling positief getest is op het corona-virus, dan doet de GGD bron- en 
contactonderzoek. Zij bespreken met de leerling wie valt in de categorie ‘nauw contact’. 
Iemand valt in deze categorie als hij/zij buiten school langer dan een kwartier op minder 
dan anderhalve meter afstand is geweest, of in uitzonderlijke gevallen binnen school bij 
bijvoorbeeld een praktijkles. Met deze medeleerlingen wordt door de GGD contact 
opgenomen, zij moeten dan namelijk in quarantaine. 

Het kan voorkomen dat een klasgenoot van uw kind een positieve testuitslag krijgt, en uw 
kind denkt dat hij/zij een nauw contact is (want er is buiten school nauw contact geweest). 
Als u dan toch geen bericht van de GGD ontvangt, is het aan te raden om zelf contact met 
de GGD op te nemen. Zij zullen u vertellen wat u moet doen. In sommige gevallen zal dit 
ertoe leiden dat uw kind wel als nauw contact wordt aangemerkt en dus in quarantaine 
moet gaan.  

Open dagen 
Uw kind zit al bij ons op het Haarlem College. Hopelijk naar tevredenheid en 
wellicht wilt u het Haarlem College ook aanbevelen bij familieleden, vrienden, 
kennissen of buren. U vertelt daarbij waarschijnlijk dat er open dagen zijn in de 
komende maanden. Dat klopt! Wilt u er dan ook bij vertellen dat nieuwe leerlingen 
goed de website in de gaten houden? Want als gevolg van de corona-maatregelen 
zullen alle activiteiten rond de open dagen, informatie-avonden etc. op een andere 
manier georganiseerd worden. De bezoekdagen van basisschoolleerlingen gaan 
wel gewoon door, men kan zich aanmelden via de website. Bedankt alvast dat u 
net als onze leerlingen, onze ambassadeur wilt zijn! 
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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  directeur 
Viola Scheerder  adjunct-directeur  

http://www.haarlemcollege.nl/
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