Aan alle ouders/verzorgers en leerlingen

IJmuiden, 8 november 2021

Betreft: coronamaatregelen

Beste ouders/leerlingen,
Met deze brief informeren we jullie over de door het kabinet aangekondigde coronamaatregelen die
afgelopen zaterdag 6 november van kracht zijn geworden. Een aantal maatregelen zouden namelijk
gevolgen kunnen hebben voor de verschillende (buitenschoolse) activiteiten die wij organiseren.
Coronamaatregelen op school
Het kabinet heeft op de persconferentie van dinsdag 2 november nieuwe coronamaatregelen
aangekondigd, maar daar zaten geen aangescherpte maatregelen voor het basis en voortgezet
onderwijs bij. De schoolleiding volgt net als voorheen de richtlijnen van de landelijke overheid en van
de sectororganisatie (VO-raad), dus dat betekent dat er voor het onderwijs op onze school geen
specifieke maatregelen gaan gelden. De basisprincipes voor leerlingen en medewerkers blijven echter
onverminderd van kracht. Dus:
•

Was je handen regelmatig

•

Blijf thuis bij klachten en laat je testen (bij de GGD)

•

Schud geen handen

•

Hoest en nies in je elleboog

Het is op grond van de huidige regels niet verplicht om binnen de school anderhalve meter afstand te
houden. Maar ondanks dat blijft anderhalve meter een veilige afstand. Het is daarom goed als
medewerkers en leerlingen elkaar waar mogelijk de ruimte geven, zeker als deze afstand voor
anderen wel belangrijk is. Het dragen van een mondneuskapje is binnen school eveneens niet
verplicht. Uiteraard kunnen medewerkers en leerlingen er voor kiezen om toch ook op school een
mondkapje te dragen. Respecteer elkaars keuze hierin.
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Het advies voor leerlingen en medewerkers die als (nog) niet-immuun*) worden beschouwd, blijft om
preventief twee keer per week een zelftest te doen (deze testen zijn gratis af te halen bij de
conciërges). Volledig gevaccineerde leerlingen hoeven dit niet. Een samenvatting van praktische
informatie rondom corona binnen het onderwijs is onderaan deze brief te vinden.
*) Je wordt door de overheid gezien als immuun twee weken na de tweede vaccinatie of na één vaccinatie en een
besmetting met het coronavirus.

Coronamaatregelen en (buitenschoolse) activiteiten
Begin oktober hebben wij u geïnformeerd over ons beleid ten aanzien van activiteiten, excursies en
reizen in het schooljaar 2021-2022. Ons uitgangspunt blijft, ondanks de vorige week aangekondigde
nieuwe maatregelen, dat wij activiteiten die onderdeel zijn van het onderwijsprogramma, zo veel
mogelijk door laten gaan. Wij willen (en mogen) geen leerlingen uitsluiten van een activiteit omdat ze
bijvoorbeeld geen bewijs van immuniteit hebben.
Diverse locaties waar onze activiteiten plaats vinden moeten (in de meeste gevallen) volgens de
huidige coronamaatregelen wél naar een coronatoegangsbewijs vragen. Als blijkt dat een leerling dat
niet heeft of daar geen informatie over wil geven, voldoet hij of zij niet aan de toegangsregels van die
locatie en mag dan niet meedoen aan die activiteit.
•

Als het een activiteit is die géén onderdeel is van het onderwijsprogramma, kan de
betreffende leerling dus niet met de anderen meegaan en meedoen aan deze activiteit.

•

Voor activiteiten die wél deel uitmaken van het onderwijsprogramma, zoals werkweken in het
komende voorjaar of excursies naar educatieve locaties, gelden andere maatregelen. Als
leerlingen niet aan de door de te bezoeken locatie(s) gestelde eisen en maatregelen kunnen
voldoen, zullen we een alternatief programma op school organiseren waardoor deze
leerlingen toch aan de onderwijsdoelstellingen van deze activiteit kunnen voldoen.

De nieuwe maatregelen die afgelopen week bekend zijn gemaakt die wél gevolgen hebben voor onze
activiteiten zijn:
•

Voor het betreden van een binnensportlocaties geldt dat een coronatoegangsbewijs verplicht
is vanaf 18 jaar. Dit geldt onder andere voor de externe sportlocaties die wij gebruiken voor
sportoriëntatie, zwemonderwijs LO2/BSM.

•

Voor activiteiten in de bibliotheek geldt dat er sprake is van een mondkapjesplicht.

•

Voor doorstroomlocaties zoals horeca, kunst en cultuur, overdekte sportwedstrijden en
evenementen geldt voor alle bezoekers vanaf 13 jaar een coronatoegangsbewijs.

In een aantal situaties is het mogelijk om in nauw overleg tussen schoolleiding en de betreffende
accommodatie gebruik te maken van de wettelijke uitzondering. Dit kan bijvoorbeeld wanneer de
activiteit valt onder een georganiseerde en besloten (jeugd)activiteit. Op deze wijze is het bijvoorbeeld
mogelijk gemaakt dat de geplande theatervoorstellingen van Kikid op 10 en 11 november in de
bibliotheek Velsen door kunnen gaan en door onze leerlingen bijgewoond kunnen worden.
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Hoe gaan wij om met de onzekerheden van de coronasituatie?
Voor aanvang van elke activiteit of excursie doorlopen wij de volgende stappen:
•

Anderhalve maand voor de betreffende activiteit nemen we de eerste beslissing of een
activiteit op basis van de dan geldende coronamaatregelen door kan gaan.

•

Als er in de twee weken voorafgaand aan een activiteit wijzigingen zijn ten aanzien van de
coronamaatregelen, dan kan het zijn dat we alsnog andere keuzes maken. Gedurende dit
hele proces houden wij u op de hoogte van relevante ontwikkelingen.

Mocht een activiteit niet doorgaan, of kan uw kind kan niet deelnemen wegens de coronasituatie
terwijl u wel de vrijwillige ouderbijdrage hiervoor hebt betaald, dan wordt dit geld teruggestort.
Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen voor ons hebben dan kunt u ons bereiken via
info@vellesancollege.nl.

Met vriendelijke groet,

M.J. Boelsma
rector
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Praktische informatie omtrent corona in het onderwijs
Om verspreiding van het virus binnen de school zoveel mogelijk tegen te gaan, is het van belang dat
leerlingen:
•

de handen vaak wassen met water en zeep of desinfectiemiddel.

•

de beslisboom raadplegen om te bepalen of je wel of niet naar school kunt komen.

•

zich laten testen bij klachten.

Klachten die passen bij COVID-19 zijn:
•

verkoudheidsklachten; neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn;

•

(licht) hoesten;

•

plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping);

•

kortademigheid/benauwdheid;

•

verhoging óf koorts boven de 38 graden.

•
Indien je getest dient te worden
•

Neem je contact op met het landelijk nummer voor een testafspraak: 0800-1202.

•

Blijf je thuis tot de testuitslag bekend is en heb je geen contact met anderen.

Na een positieve uitslag
Als je positief bent getest, geef je dit telefonisch of per mail door aan je mentor. Je ontvangt instructies van
de GGD.
Basisregels voor iedereen
We vragen je om je strikt aan de geldende algemene maatregelen te houden.
Zelftesten of laten testen
Indien je niet-immuun bent, zoals gedefinieerd door de overheid, is het advies om jezelf twee keer per week
preventief te testen.
Een zelftest is niet geschikt wanneer je coronaklachten hebt. In dit geval láát je je testen. Dat doe je ook
wanneer uit Bron- en contactonderzoek blijkt dat je een nauw contact bent.
Voor leerlingen en onderwijspersoneel zijn gratis zelftesten beschikbaar.
Wel of niet immuun?
Iemand is immuun:
•

Vanaf 14 dagen na de tweede prik met AstraZeneca, Pfizer of Moderna.

•

Vanaf 14 dagen na de eerste prik (met een vaccin gebruikt in Nederland) na een bevestigde

•

coronabesmetting.

•

Vanaf 28 dagen na de eerste prik met het vaccin van Janssen.

•

Als die minder dan 6 maanden geleden corona heeft gehad.

Meer over corona en de GGD
Op de websites van de Rijksoverheid en het RIVM vind je meer informatie. Toch nog een vraag over
corona? Via het (gratis) landelijk informatienummer 0800-1351 kun je al je vragen stellen. Dit nummer is
dagelijks bereikbaar tussen 8.00 en 20.00 uur.
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