Aan alle ouders/verzorgers en leerlingen

IJmuiden, 16 oktober 2020

Betreft: update coronamaatregelen

Beste ouders/verzorgers, beste leerling,
U heeft het vast al gehoord of gelezen; Het kabinet heeft dinsdagavond bekend gemaakt dat er per
14 oktober sprake is van een gedeeltelijke lockdown in Nederland. Daarmee geldt o.a. een
mondneuskapjesplicht in het voortgezet onderwijs. De medezeggenschapsraad heeft inmiddels ook
ingestemd met de mondneuskapjesplicht. Met het besluit van het kabinet is het dragen van een
mondneuskapje in school vanaf a.s. maandag 19 oktober verplicht.
Het dragen van een mondneuskapje geldt in alle situaties waar de anderhalve meter tussen leerling
en docent niet te waarborgen is, zoals op gangen en in aula’s. In klassikale lessituaties waarin
leerlingen zitten kan het mondkapje af. De mondkapjesplicht geldt ook bij beroepsgerichte vakken in
het vmbo en praktijkvakken waarbij geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Elke leerling dient
zelf te zorgen voor een mondkapjes.
Waar draag je een mondkapje?
•

In de aula

•

Op de gang

•

Tijdens de praktijklessen (op aanwijzing van je docent)

Wanneer hoef je geen mondkapje te dragen?
•

Tijdens de (theorie)lessen waar je anderhalve meter afstand kunt houden van de docent.

•

Tijdens de gymles.

•

Tijdens eten/drinken in de pauze.
Let op: hierbij geldt dat je op een vaste plek zit of staat. Zodra je je gaat verplaatsen, doe je het mondkapje weer op.

•

Buiten op het schoolplein.

Mondkapjes zijn uiteraard niet hét middel tegen corona, maar kunnen wel bijdragen aan het
voorkomen van verdere besmettingen. Het is belangrijk dat de andere coronamaatregelen zoals het
regelmatig wassen van je handen, de 1,5 meter afstand tussen leerlingen en onderwijspersoneel en
tussen onderwijspersoneel onderling ook nageleefd worden.
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Aanwezigheid op school
In lijn met de maatregelen die de overheid heeft afgekondigd, geldt:
•

Leerlingen zijn alleen op school voor lessen. Bij aankomst op school gaan ze direct naar het
lokaal en na afloop van de lessen gaan ze direct naar huis.

•

Medewerkers zijn alleen op school als dat noodzakelijk is.
Ook docenten zullen dus na de lessen direct naar huis gaan.

•

Gesprekken met ouder(s) vinden zoveel mogelijk online plaats.

Thuisquarantaine na vakantie
Bent u afgelopen week op vakantie geweest naar een bestemming in het buitenland waarvan het
reisadvies is gewijzigd naar oranje of rood dan geldt de regel van de Rijksoverheid om na terugkomst
in Nederland 10 dagen in thuisquarantaine te gaan. Dit geldt ook als u geen klachten heeft die lijken
op corona.
Wat doen we bij positief geteste leerlingen?
Is een leerling positief getest, dan handelen wij als volgt:
•

Zodra wij gesproken hebben met de ouders of verzorgers van de betreffende leerling, sturen
we een algemeen informerend bericht uit naar de ouders/verzorgers en leerlingen die in direct
contact hebben gestaan met de positief geteste leerling, dat wil zeggen naar de klas of het
cluster.

•

Mocht uit het contact- en brononderzoek van de GGD blijken dat nadere instructies nodig
zijn, dan brengen wij u daarvan direct op de hoogte.

Heeft u nog vragen over deze brief?
Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen? Op onze website staan antwoorden op de meest
gestelde vragen en met wie u contact kunt opnemen.

Met vriendelijke groet,
M.J. Boelsma
rector

Bijlage: Onderwijs op afstand
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ONDERWIJS OP AFSTAND
.

Wanneer een leerling of docent wel in staat is onderwijs te volgen of te geven, maar op grond
van het coronaprotocol niet naar school kan komen.

Er twee situaties waar we online lessen inzetten.
SITUATIE 1
Jij bent thuis

SITUATIE 2
De docent is thuis

Bijvoorbeeld bij verkoudheidsklachten,
quarantaine, enz.

Bijvoorbeeld bij verkoudheidsklachten,
quarantaine, enz.

Je bent niet ziek. Er wordt melding gemaakt in
Magister (Q) en je volgt online lessen.
Je kunt daar meteen mee beginnen.
Jouw docent verzorgt zo mogelijk online lessen

Jouw docent gaat z.s.m. vanaf huis online
lesgeven. Jij zit dan samen met jouw
klasgenoten in het lokaal zoals aangegeven in
Magister.

Wat wordt er van jou verwacht?

Wat wordt er van jou verwacht?

Jij ……

Jij ……

• onderneemt actie om online de les te volgen in
Teams. (Teams openen en in de agenda op
“deelnemen” klikken)

• zit in het lokaal onder toezicht van een docent of
onderwijsassistent

• bent actief aanwezig in de (online) les en niet
bezig met andere zaken
• zit aan een bureau/tafel
• hebt de camera aan en bent zichtbaar
(tip: kies een veilige achtergrond)
• zet de microfoon uit, tenzij de docent een vraag
stelt
• houd je aan de afspraken die normaal gesproken
ook gelden
• maakt huiswerk zoals in Magister en/of de
studiewijzer staat aangegeven

• ziet de docent via Teams
• maakt huiswerk zoals in Magister en/of de
studiewijzer staat aangegeven
• houd je aan de afspraken die normaal gesproken
ook gelden
• Voor leerlingen die beschikken over een eigen
iPad geldt tevens:
- Hebt de camera aan als de docent je in
Teams wil zien
- Zet de microfoon uit, tenzij de docent anders
aangeeft
- Gebruikt oordopjes indien de docent dat
aangeeft

• leest elke dag jouw (school) e-mail

Problemen met je (school) iPad?
Neem contact op met de ICT-helpdesk via
0255-519001

We gaan ervan uit dat iedereen, jullie en de
docenten, zijn uiterste best doet om het
onderwijs door te laten gaan.

Veel succes allemaal!

