Aan alle ouders/verzorgers en leerlingen

IJmuiden, 26 mei 2021

Betreft: Heropening Vellesan College per 31 mei 2021

Beste ouders/verzorgers, beste leerlingen,
Afgelopen zaterdag heeft het kabinet besloten dat de VO-scholen vanaf 31 mei weer alle leerlingen
tegelijkertijd op school mogen ontvangen. Deze stap is mogelijk omdat leerlingen vanaf 31 mei a.s.
onderling geen 1,5 meter afstand hoeven te houden. Leerlingen moeten nog wel anderhalve meter
afstand houden tot volwassenen.
Wie is er welkom en hoe gaat ons onderwijs eruitzien?
Alle leerlingen moeten weer naar school komen. We willen dat als school wel zo goed en veilig mogelijk
doen. Het voordeel hierbij is dat de ventilatie(mogelijkheden) in onze schoolgebouwen op orde zijn.
Maar tegelijkertijd zijn nog lang niet al onze collega’s gevaccineerd (en nog héél weinig leerlingen) en
daar willen we bij het hervatten van alle lessen op school in de laatste weken van dit schooljaar ook
héél goed rekening houden. Daarom geldt vanaf de volledige heropening op 31 mei het volgende:
•

Om drukte in gangen en overblijfruimten te voorkomen, het aantal pauzes en leswisselingen tot
een minimum te bepreken houden we vast aan de huidige roosteropzet en roostertijden.
Het rooster met lessen van 40 minuten met 5 minuten tussen de lessen blijft dus gehandhaafd.

•

De lessen van de verschillende klassen starten zoveel mogelijk gespreid om piekdrukte bij de
ingang van de school en op het schoolplein te beperken.

•

We blijven, zoals we op 28 april al aangaven, vasthouden aan de aparte in- en uitgangen voor
leerlingen. De looproutes (eenrichtingsverkeer) voor de gangen en trappenhuizen blijven ook
gehandhaafd.
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•

Leerlingen zijn steeds een volledige lesdag op school. Tussen iedere les is een korte pauze van
5 minuten die de leerlingen in het lokaal doorbrengen, dit om onnodig contact met nietklasgenoten te vermijden. Voor de grotere pauzes geldt dat deze worden doorgebracht op het
schoolplein/sportveld (bij mooi weer) of anders in de aangewezen overblijfruimten.

•

De basisregels/voorschriften blijven van toepassing:
o

Het dragen van mondneuskapjes in gangen en op trappen.

o

Hygiënemaatregelen zoals regelmatig handen wassen.

o

Niezen en hoesten in de binnenkant van je elleboog.

o

Afstand houden tot volwassenen

Wanneer kan uw kind niet naar school?
We kunnen ons voorstellen dat het openen van de school tot vragen en/of zorgen bij ouders en
leerlingen kan leiden. We willen dan ook nadrukkelijk aangeven dat we ons nog steeds verantwoordelijk
voelen voor de veiligheid en gezondheid van leerlingen en medewerkers en daar ook met voorrang op
zullen letten. We vragen u mede daarom ook uw zoon of dochter thuis te houden bij één van de
volgende klachten:
•

Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn)

•

Hoesten

•

Klachten aan luchtwegen

•

Verhoging (tot 38 graden Celsius) of koorts (boven 38 graden Celsius)

Ook vragen we u de school zo snel mogelijk in te lichten wanneer er sprake is van besmetting van uw
zoon, dochter of de directe omgeving. Als één van de gezinsleden koorts of benauwdheid heeft, dan
blijft ieder gezinslid thuis. Wij willen u vragen om ons dagelijks tussen 8:00 en 8:30 uur telefonisch te
informeren wanneer uw kind, vanwege eerdere genoemde redenen, geen onderwijs kan volgen.
Preventieve zelftesten
Gelijktijdig met het openen van de scholen heeft de minister dringend geadviseerd dat leerlingen en
medewerkers zich twee keer per week preventief testen op het coronavirus. Met preventief testen wordt
bedoeld, testen zonder dat er klachten zijn. Dat kan met een zelftest die binnen vijftien tot dertig
minuten de uitslag geeft. De zelftesten hiervoor worden door de overheid ter beschikking gesteld.
Deze week ontvangen wij de eerste zelftesten. Vanaf vrijdag 28 mei kan uw zoon/dochter bij de
conciërge wekelijks twee zelftesten ophalen. De zelftest wordt altijd thuis uitgevoerd, niet op school.
Het gebruik van de zelftest is extra naast alle maatregelen die al gelden op school zoals handen
wassen en het gebruik van mondneuskapjes. Meedoen aan een zelftest is altijd vrijwillig.
Maakt uw kind geen gebruik van een zelftest? Dat heeft geen gevolgen, uw kind mag (zonder klachten)
gewoon naar school.
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Waarom testen?
Door preventief testen, zo geeft de minister aan, kunnen we besmettingen bij leerlingen en personeel al
opsporen als iemand (nog) geen klachten heeft. Iemand die positief test, blijft direct thuis. Door alle
leerlingen en medewerkers de mogelijkheid te geven om zichzelf tot aan de zomervakantie 2x per week
thuis preventief te testen, kan het aantal besmettingen op school zoveel mogelijk voorkomen worden.
Zo kunnen we er samen voor zorgen dat het onderwijs door kan gaan.
Wanneer thuis testen?
Uw kind kan zichzelf 2x per week vóór schooltijd preventief testen. Heeft uw kind (milde) klachten die
kunnen wijzen op een coronabesmetting? Dan geldt dat hij/zij geen zelftest af moet nemen, maar direct
een afspraak maakt voor een coronatest bij de GGD.
Hoe werkt de zelftest?
Uw kind kan de test bij zichzelf afnemen. Deze is makkelijk te gebruiken. Bij deze brief ontvangt u een
flyer met uitleg hoe de test gebruikt moet worden.
Testuitslag
Wat moet er gebeuren nadat uw kind een zelftest heeft gedaan? De uitslag van een zelftest is ongeveer
15 tot 30 minuten na de test bekend. Wat betekent de uitslag?
•

Is de uitslag positief?
U/uw kind neemt contact op met school en blijft thuis. Thuis gaat uw kind in isolatie.
Huisgenoten krijgen het advies in quarantaine te gaan; eventuele broers en zussen op school
blijven dus ook thuis.
Het is belangrijk dat u/uw kind contact opneemt met de GGD om ter bevestiging (confirmatie)
een tweede coronatest te doen bij een GGD-locatie. Zo kan de GGD kijken of uw kind echt het
coronavirus heeft, en via bron- en contactonderzoek onderzoeken wie van zijn of haar
klasgenoten, vrienden en/of familieleden allemaal getest moeten worden.

•

Is de uitslag negatief?
Dan is er geen coronavirus bij uw kind gevonden. Uw kind kan gewoon naar school.
Wel moet uw kind zich nog steeds aan alle coronaregels (op school) houden.

Wij blijven ons uiterste best doen om het onderwijs in deze nog steeds bijzondere omstandigheden te
laten doorgaan. Zoals we eerder al hebben aangegeven, vergt dat veel van leerlingen, docenten,
onderwijsondersteunend personeel, en schoolleiding, maar zeker ook van u als ouder(s)/verzorger(s).
Wij willen u nogmaals danken voor uw begrip en flexibiliteit in deze complexe tijden.

Met vriendelijke groet,

M.J. Boelsma
rector

Bijlagen: 1. Flyer zelftesten in het VO
2. afspraken heropening school
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Zelftesten in het voortgezet onderwijs

Het doel van zelftesten in het voortgezet onderwijs
is een coronabesmetting onder leerlingen en
onderwijspersoneel zo snel mogelijk te signaleren en zo
verspreiding van het coronavirus op school te beperken.

Deelname aan zelftesten is altijd vrijwillig. Heb je
klachten die kunnen wijzen op een coronabesmetting?
Dan moet je geen zelftest afnemen maar direct
een afspraak maken voor een coronatest bij de GGD.

Stappen
Lees de bijsluiter van de test goed door. Volg de stappen
op die daarin staan. Er zijn zelftesten van verschillende
leveranciers goedgekeurd. De werkwijze kan onderling
per test iets verschillen.

Op hoofdlijnen gelden de volgende stappen
1 Zelftest uitpakken
Pak de test uit en stal de onderdelen
voor je uit op tafel.

4 Druppelen
• Leg de teststrip of testcassette op
een vlakke ondergrond.
• Houd het buisje verticaal boven het ronde,
gemarkeerde gebied (niet het rechthoekige
resultaatvenster).
• Laat precies 4 druppels op het veld vallen.
Knijp hiervoor zo nodig voorzichtig in het buisje.
• Wacht nu 15 minuten.

2
•
•
•

Uitstrijkje zelf afnemen
Kantel je hoofd licht naar achteren.
Steek het wattenstaafje in een neusgat.
Duw het wattenstaafje langzaam ongeveer
2 cm in de neus totdat je weerstand voelt
(parallel aan het gehemelte – dus horizontaal
naar achteren, niet naar boven).
• Draai het wattenstaafje 4 keer tegen
de binnenkant van de neus (in totaal
ongeveer 15 seconden).
• Herhaal dit in het andere neusgat.

5 Uitkomst aflezen
Lees na 15 minuten de uitslag af. De testuitslag
is persoonlijk. Bekijk tijdens het wachten
op de uitslag wat het betekent als de uitslag
positief, dan wel negatief is. Zie hiervoor
het kader ‘Uitkomst van de zelftest, wat nu?’

6 Afronding
Gooi de testspullen in de prullenbak.
Maak de tafel schoon met een vochtig
doekje. Was je handen goed met water
en zeep.

3	Monster oplossen in buisje vloeistof
• Plaats het wattenstaafje in
een buisje met zogeheten
extractiebuffer/testvloeistof.
• Draai het wattenstaafje rond.
• Houd het wattenstaafje net
iets boven de vloeistof en
knijp het wattenstaafje uit.

Uitkomst van de zelftest, wat nu?
De uitslag is ongeldig
• als er alleen een streepje onderin staat.
• als er geen enkel streepje opkomt.
• als de uitslag niet na 15 min en binnen 30 min is afgelezen.
In al deze gevallen moet je jezelf opnieuw
testen met een nieuwe zelftest.

De uitslag is negatief
• je kunt gewoon naar school.
De uitslag is positief
• neem contact op met de GGD (www.coronatest.nl
of 0800 1202) om een confirmatietest te laten doen.
• blijf thuis in isolatie.
• licht je huisgenoten in dat je corona hebt en
adviseer hen direct in quarantaine te gaan.
• meld op school dat je thuis blijft en online les volgt.

Heb je nog vragen?
Kijk dan op zelftesteninhetonderwijs.nl
Of bekijk de video (QR-code)

Afspraken
Om drukte in het gebouw en op het schoolplein te voorkomen blijven de volgende regels van
toepassing:
•

Klassen zullen, zoveel mogelijk, in een vast lokaal onderwijs volgen. In de bovenbouw is dit
niet altijd mogelijk in verband met de verschillende vakkenpakketten. Docenten zullen van
lokaal wisselen en leerlingen blijven, daar waar mogelijk, in het lokaal.

•

Indien een les vanwege afwezigheid van de docent geen doorgang kan vinden wordt deze
opgevangen door een andere docent zodat er geen tussenuren ontstaan.

•

Leerlingen in de bovenbouw hebben vanwege de diversiteit in het vakkenpakket in een enkel
geval een tussenuur. Leerlingen met een tussenuur dienen in een daartoe aangewezen
ruimte te werken aan hun huiswerk.

•

Leerlingen mogen niet eerder dan 15 minuten voor aanvang van hun eerste les op school
komen.

•

Leerlingen wordt gevraagd om bij aankomst op school onmiddellijk naar het lokaal en na
afloop van de laatste les direct naar huis te gaan.

•

Leerlingen wordt dringend verzocht om beperkt gebruik te maken van kluisjes en hun
persoonlijke eigendommen (jassen en tassen) mee te nemen naar het lokaal.

•

Er zijn aparte in- en uitgangen waarbij de leerlingen het schoolgebouw kunnen betreden of
verlaten. Deze zijn afhankelijk van de locatie en het leslokaal (rood, groen of blauw) waar de
lessen worden gevolgd.

•

In het schoolgebouw zijn er looproutes aangegeven (rood, groen of blauw) met hoofdzakelijk
eenrichtingsverkeer voor de gangen en trappenhuizen.

•

De basisregel op het schoolplein en in het gehele gebouw is ‘rechts houden’.

•

Bij binnenkomst en verlaten van een lokaal dienen leerlingen de handen te ‘wassen’ met
desinfecterende handgel. De handgel is in ieder lokaal en bij de ingang aanwezig.

•

Bij tussentijdse lokaalwisselingen dienen leerlingen en docenten de eigen tafel bij
binnenkomst en het verlaten te reinigen. (materiaal is hiervoor aanwezig).
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