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Beste leerlingen en ouder(s)/verzorger(s),
De eerste weken van het nieuwe schooljaar zitten erop. We zijn blij dat alles, binnen de kaders
van de corona-richtlijnen, redelijk goed verloopt en we weer samen in school zijn. Over het
algemeen zijn we zeer tevreden met hoe iedereen samen zorg draagt voor een veilige
leeromgeving.
Nu het verkoudheids- en griep seizoen aankomt krijgen we steeds meer vragen van
ouder(s)/verzorger(s) over wanneer leerlingen welkom op school zijn en hieraan gekoppeld
wanneer gezinsleden naar huis moeten.
Afgelopen vrijdag is er een aangepast protocol verschenen voor het voortgezet onderwijs waarin
juist op dit punt enkele verduidelijkingen zijn aangebracht. Daarnaast hebben we contact gehad
met de GGD Zuid-Limburg. Dit heeft ertoe geleid dat we het protocol van Groenewald enigszins
hebben kunnen aanpassen en hopelijk voor u duidelijker maken. In onderstaande tekst zijn de
wijzigingen gemarkeerd.
Richtlijnen per 9 september 2020
Alle leerlingen, met uitzondering van de leerlingen die ziek zijn of klachten hebben, volgen alle
lessen op school volgens het rooster. Voor leerlingen is het niet nodig om anderhalve meter
afstand van elkaar te houden. Alle volwassenen in de school houden wel anderhalve meter
afstand van elkaar. We vragen de leerlingen om wel anderhalve meter afstand te houden van
docenten en andere medewerkers van school. Kort samengevat houden we ons altijd aan de
RIVM-richtlijnen. Deze zijn:
•

•

Houd minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar. Dit geldt voor de afstand tussen
medewerkers en leerlingen en tussen volwassenen (medewerkers/ouders) onderling.
Leerlingen hoeven onderling geen afstand te houden van 1,5 meter.
Bij koorts en/of neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/ benauwdheid blijf je thuis
en melden je ouder(s)/verzorger(s) dit aan school.

•
•
•
•
•

Was je handen meerdere keren per dag goed voor ten minste 20 seconden. In ieder
geval bij binnenkomst in het lokaal, na elk toiletbezoek, voor en na een pauze.
Maak je werkplek (tafel) na het 3de en het 5de uur schoon.
Schud geen handen.
Nies/hoest in je elleboog.
Probeer het aanraken van je gezicht met je handen zoveel mogelijk beperken.

Iedereen wast natuurlijk vaak en grondig de handen. Wij zorgen er voor dat er voldoende
hygiënemiddelen beschikbaar zijn op school en in de lokalen. Bij (verkoudheids)klachten of
ziekte blijf je thuis. Is er iemand uit het gezin ziek, dan blijft de leerling ook thuis.
Klachten en thuisblijfregels
• Een leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis bij:
* Neusverkoudheid
* Hoesten
* Moeilijk ademen/benauwdheid
* Verhoging of koorts
* Plotseling verlies van reuk of smaak.
•
•

•
•

•

•

Een leerling mag weer naar school als hij/zij 24 uur klachtenvrij is of de coronatest een
negatieve uitslag heeft.
Een leerling hoeft alleen thuis te blijven als iemand in het huishouden verhoging of
koorts en/of benauwdheidsklachten heeft. Bij andere klachten mag een leerling gewoon
naar school komen.
Een leerling mag weer naar school als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen
klachten heeft.
Leerlingen die om bovenstaande redenen thuis moeten blijven kunnen op korte termijn
onderwijs volgen via de studiewijzers in It’s Learning. Indien het langer duurt wordt door
de coördinator/ teamleider afspraken met de leerling en diens ouder(s)/verzorger(s)
gemaakt.
Wanneer een leerling gedurende de dag een van bovengenoemde klachten ontwikkelt
gaat de leerling naar huis. Ouders/verzorgers worden hierover geïnformeerd. Alleen bij
koorts en/of benauwdheidsklachten worden broers en/of zussen hierover geïnformeerd
en naar huis gestuurd.
Een leerling blijft vanaf het moment dat hij/zij klachten heeft thuis en wordt geadviseerd
om zich te laten testen. Hij/zij mag pas naar school, komen als hij/zij 24 uur klachtenvrij
is of de uitslag van de coronatest negatief is. Indien de leerling last heeft van koorts,
verhoging of benauwdheid, dan moeten de huisgenoten, dus broers en zussen ook
thuisblijven. Ook als zij zelf geen klachten hebben.

Positief getest op Covid-19
• Een leerling die positief getest is op Covid-19 gaat in thuisisolatie. De betreffende leerling
mag weer uit isolatie nadat deze 24 uur geen klachten meer heeft gehad die passen bij
Covid-19 én het minimaal 7 dagen geleden is dat de leerling ziek werd.

•

•

Een leerling die positief is getest op Covid-19 maar geen klachten heeft moet 72 uur (3
dagen) vanaf de testafname in isolatie, omdat dit besmettelijk kan zijn voor anderen.
Ook huisgenoten moeten dan thuisblijven, omdat zij misschien besmet zijn geraakt en op
deze wijze voorkomen dat zij anderen besmetten. De isolatie eindigt als er tot 72 uur (3
dagen) na de testafname geen klachten zijn die passen bij Covid-19.
Als zich binnen 72 uur (3 dagen) na testafname klachten ontwikkelen bij de leerling, dan
blijft de thuisisolatie in stand, Ook huisgenoten moeten dan thuis in quarantaine blijven
tot 10 dagen na het laatste risicocontact met de besmette persoon.
Als iemand in het huishouden van de leerling positief is getest voor Covid-19, moet de
leerling 10 dagen thuisblijven. De leerling kan weer na school als iedereen in het
huishouden klachtenvrij is.

Indien er uw zoon of dochter structureel klachten heeft zoals hooikoorts of astmatische
klachten, neem dan contact op met je coördinator of teamleider. Dit geldt natuurlijk ook voor
vragen of onduidelijkheden.
I. Heinemans, brugklassen (i.heinemans@stichtinglvo.nl)
L. Vallen, vmbo-basis/kader 3 en 4 (l.vallen@stichtinglvo.nl)
A. Juriën, vmbo-t 3 en 4 (a.jurien@stichtinglvo.nl)
P. van Aubel, vmbo-k/b/t2 (p.vanaubel@stichtinglvo.nl)
R. Vantilt, havo 2 t/m 5 (r.vantilt@stichtinglvo.nl)
T. Beij, vwo 2 t/m 6 (t.beij@stichtinglvo.nl)
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
Vriendelijke groeten,
Elma Janssen
rector

