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Mondkapjesplicht 

Op 1 december is de landelijke mondkapjesplicht ingegaan. Op onze school was de 

verplichting er al. Het overgrote deel van de leerlingen draagt het mondkapje prima. Een 

klein deel van de leerlingen (1 à 2%) moet er steeds op aangesproken worden. De ouders 

van die leerlingen krijgen een bericht als hun kind zich blijvend niet aan de 

mondkapjesplicht houdt. Mocht dit na een gesprek nog steeds niet veranderen, dan zullen 

wij de leerling helaas moeten schorsen.  

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 in totaal 30 leerlingen positief 

getest op het coronavirus en 14 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. 

Op dit moment zitten er 3 leerlingen en 1 collega thuis. 

  

Positieve meldingen bij: Aantal 

(opgeteld):  

Aantal (op 

dit 

moment): 

Stand per: 

Leerlingen 30 3 03 dec 

OP & OOP 14 2   

 

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 er voldoende privacy 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 (zie ook de bijlage ‘Beslisboom 12 plus - 

BOinK_AJN_RIVM´). 

Helaas hebben we de afgelopen weken 3 klassen in quarantaine moeten plaatsen. Dit doen 

we als er tegelijkertijd twee besmettingen zijn en daarnaast leerlingen thuis zitten met 

klachten. U wordt in dat geval altijd per mail geïnformeerd.  

Mogelijkheid voor corona-test op dag 5 van 
quarantaine 

Sommige mensen moeten in quarantaine omdat een huisgenoot positief getest is. Normaal 

gezien is dat 10 dagen. Vanaf 1 december is het mogelijk om de quarantaineperiode iets 

te verkorten. Op dag 5 van een quarantaineperiode kan een persoon zich laten testen. Is 

de persoon virusvrij, dan mag hij/zij weer naar school/werk. Als er in uw huishouden een 

positieve besmetting is, dan zal de GGD u hierover verder informeren.  

Les vanuit huis 

Als leerlingen thuis zijn vanwege bijvoorbeeld quarantaine, kunnen zij gewoon doorwerken 

aan hun schoolwerk. Er staan opdrachten in Magister, of de les wordt online aangeboden 

via Teams. Het is voor docenten nu ook mogelijk om in magister aan te geven of de leerling 

online aanwezig was, met het blauwe video-icoontje.  

Examens 

Vanuit het ministerie van Onderwijs zijn tot nu toe 2 maatregelen aangekondigd die over 

het examen gaan.  

1. Er is meer tijd voor vmbo basis en kader tot aan het examen 

2. Het Centraal Schriftelijk Praktijk Examen wordt een Schoolexamen 
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Ook is aangekondigd dat deze zaken nog verder uitgewerkt worden. Wij krijgen als school 

in januari meer informatie. Uiteraard brengen we u en de leerlingen van klas 4 op tijd op 

de hoogte. 

Persconferentie 8 december 

Op 8 december geeft het kabinet weer een persconferentie. U leest of hoort in de media 

misschien iets over een ‘extra week kerstvakantie’. Het is goed om te weten dat het kabinet 

hierover nadenkt, maar nog niets heeft besloten. Bovendien zal dat dan een week met 

online lessen zijn en geen vakantie. Pas op 8 december krijgen we hierover meer 

duidelijkheid.  

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! 

Kerstviering 

Op 18 december zullen we in de ochtend kerst vieren met de leerlingen. De kerstviering 

wordt gedaan in de klas, onder de geldende maatregelen. Vanuit de GGD zijn er richtlijnen 

gekomen voor eten tijdens de feestdagen op school. Er mag geen eten meegenomen of 

gedeeld worden. De leerlingen krijgen vanuit het Haarlem College een (voorverpakt) 

kerstontbijt aangeboden. En verder hopen we natuurlijk op een gezellig samenzijn in deze 

gekke tijd.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Marc Teulings  directeur 

Viola Scheerder  adjunct-directeur  


