Aan alle ouders/verzorgers en leerlingen

IJmuiden, 7 januari 2022

Betreft: School weer open

Beste ouders/leerlingen,
Uiteraard allereerst de beste wensen voor 2022! Laten we hopen dat dit weer eens een ‘normaal’ jaar
wordt.
Het jaar begint gelukkig goed, de scholen mogen weer open. Dat wil zeggen dat alle leerlingen vanaf
aanstaande maandag 10 januari weer naar school komen voor het volgen van onderwijs. Zoals eerder
gemeld gaat de geplande studiemiddag voor het personeel die dag namelijk niet door. In de afgelopen
twee jaar hebben we ervaren hoe belangrijk het is om op school les te kunnen volgen, dat willen we
dus ook graag zoveel mogelijk blijven doen.
De voorbereiding op SE-week van de voor- en eindexamenklassen kan, doordat we weer open zijn,
als gepland doorgaan, net als de laatste toetsen van de andere klassen voor het 1e rapport eind deze
maand.
Besmettingen voorkomen
Helaas is het aantal coronabesmettingen nog steeds hoog. Het is daarom nog steeds héél belangrijk
dat we ons op school aan een aantal regels houden waardoor we een veilige en verantwoorde
schoolomgeving hebben en besmettingen op school zoveel mogelijk voorkomen worden.
Daarom verzoeken we leerlingen en medewerkers nadrukkelijk om twee keer per week (bijvoorbeeld
maandagochtend en donderdagochtend) een zelftest te doen. Zelftesten zijn uiteraard vrijwillig.
De testen kunnen gratis opgehaald worden bij de conciërges. Bij een positieve zelftestuitslag moet je
thuis blijven en moet een coronatest bij de GGD gedaan worden.
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De maatregelen op school
• Iedereen draagt in de gangen een mondkapje, als je in de klas zit of buiten bent kan deze
afgedaan worden. Doe je mondkapje voor je school binnen gaat en voor je de klas verlaat al
op.
• Bij specifieke praktijklessen (zoals handvaardigheid, robotica en zorg & welzijn) is het gebruik
van een mondkapje ook in de klas verplicht.
• De looproutes die in school uitgezet zijn, moeten gevolgd worden.
• Houdt rechts aan in de gangen en op de trappen.
• De pauzes voor onder- en bovenbouw zijn nog steeds gescheiden.
• Voor leerlingen onder de 18 is het houden van 1,5 meter afstand op school niet verplicht. We
adviseren echter dringend om dit tóch zoveel mogelijk te doen.
• Alle leerlingen en andere personen van 18 jaar en ouder moeten in de school wel 1,5 meter
afstand houden van anderen.
• Als een huisgenoot positief is getest, gaat iedereen in het gezin in quarantaine. Dit geldt
ook voor onze leerlingen en medewerkers. Ook als je gevaccineerd ben, de boosterprik hebt
gekregen of corona hebt gehad. (zie de brief van 18 november over het afstandsonderwijs
wanneer een individuele leerling, docent of klas in quarantaine gaat)
• Als je in contact bent geweest met iemand die geen huisgenoot is en positief getest is, mag je
als je volledig gevaccineerd bent wél naar school. (zie de beslisboom over hoe je dat bepaalt
in de bijlage of de website)
• Maak gebruik van de desinfectiemiddelen bij de ingang van de school.
• Blijf ook je handen nog steeds regelmatig goed wassen.
• Ouders kunnen niet op school komen, tenzij er omstandigheden zijn waardoor dat écht niet
anders kan.
• Tot nader bericht zijn alle ouderavonden en rapportbesprekingen online.
Het is belangrijk dat we met z’n allen deze regels volgen. Personeel en medewerkers zullen daarom
toezien op de handhaving. Laten we van 2022 ook een gezond jaar proberen te maken!
Met vriendelijke groet namens de schoolleiding,

M.J. Boelsma
rector

Bijlagen: Beslisboom
Lessen op afstand
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Corona-beslisboom

Weten wanneer je thuis moet blijven? Doorloop de volgende stappen
Start

Heeft iemand binnen je huishouden
op dit moment of in de afgelopen
10 dagen corona (gehad)?

Blijf thuis en laat je testen

JA

NEE

Kom je uit een land (of gebied
in het buitenland) met een
zeer hoog risico? Kijk op
www.nederlandwereldwijd.nl en
www.rijksoverheid.nl

Ben je immuun**?

JA

JA

NEE

NEE

Heb je zelf één of meer van de volgende klachten?
• verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen, keelpijn)
• hoesten
JA
• verhoging of koorts (37,5 of hoger)
• benauwdheid
• plotseling verlies van reuk/smaak (zonder neusverstopping)

Blijf thuis en
laat je testen

NEE

Ben je aangemerkt als nauw
contact* van iemand met corona?
Of heb je een notificatie via de
Coronamelder-app?
Of kom je vanuit het buitenland
uit een rood/oranje gebied?

NEE
JA

Ben je immuun**?
JA

NEE

Je mag

naar
school

1,5 meter
afstand
Je hoeft niet thuis te blijven.
Let wel goed op je gezondheid
en krijg je klachten: blijf thuis
en laat je testen. Doe dat tot
10 dagen na het laatste contact.

23 November 2021. Deze beslisboom is gebaseerd op de informatie van het RIVM en de VO Raad.

Z.O.Z.

Leerlingen, studenten en
volwassenen moeten onderling
allemaal 1,5 meter afstand houden.
De school bepaalt hoe dit
in de klaslokalen kan
worden gerealiseerd.

Vragen & antwoorden
We hebben geprobeerd om de meest voorkomende situaties in de beslisboom
op te nemen. Natuurlijk kan er bij jou net iets anders aan de hand zijn.
Hieronder proberen we met een aantal extra vragen en antwoorden nog
meer duidelijkheid te geven. Kom je er niet uit? Overleg dan met school.
Wanneer testen?
• 	 Als je klachten hebt die passen bij corona.
• 	 Als je contact hebt gehad met iemand met corona.
Dus als je een indicatie hebt in het kader van een bronen contactonderzoek of door een melding
van de Coronamelder-app. Laat je dan zo snel mogelijk testen als huisgenoot of als nauw contact*.
Laat je ook testen vanaf dag 5 na het laatste contact met iemand met corona.
Dit geldt voor huisgenoten, nauwe en niet nauwe contacten*.
• 	 Op advies van de GGD (bijv. bij een uitbraakonderzoek).
• 	 5 dagen nadat je vanuit het buitenland uit een oranje of rood gebied bent gekomen.
• 	 Als je ernstig ziek bent. Zie hieronder hoe lang je thuis moet blijven.

Hoe lang moet je thuisblijven?
• 	 Blijf thuis tot de testuitslag bekend is. Als je bent getest vanwege contact met een categorie
3* dan hoef je, als je geen klachten hebt, in afwachting van de testuitslag niet thuis te blijven.
• 	 Zolang je in een quarantaineperiode zit zoals vastgesteld door de GGD.
Hoe lang dit duurt en wat de regels zijn verschilt per situatie. Volg de instructies van de GGD op.

Je hebt een testuitslag. En dan?
Volg in alle gevallen het advies van de GGD op. Algemeen geldt:
Positief

Jij of een huisgenoot is besmet met corona. Volg de instructies van de GGD op.

Negatief

Je bent niet besmet met corona. Je mag weer naar school en/of werk, ook als nog niet
alle klachten zijn verdwenen. Tenzij je nog in een quarantaineperiode zit zoals vastgesteld
door de GGD.

* Welke categorie is een contact?

** J
 e wordt in deze situaties

• 	 Categorie 1: huisgenoten
• 	 Categorie 2: 	overige nauwe contacten
(meer dan 15 min. op minder
dan 1,5 m.)
• 	Categorie 3: overige niet nauwe contacten

• 	 als je in de afgelopen 6 maanden corona
hebt gehad.

Zie voor uitgebreide toelichting
lci.rivm.nl/covid-19-bco

• 	 als je corona hebt gehad en daarná minimaal
14 dagen geleden een vaccinatie hebt gehad.
Bij Janssen-vaccin: langer dan 4 weken geleden.

als immuun gezien:

• 	 als je langer dan 14 dagen geleden volledig
gevaccineerd bent tegen corona.
Bij Janssen-vaccin: langer dan 4 weken geleden.

Online onderwijs
Richtlijnen, regels en afspraken
Teams

•

Online lessen vinden plaats in MS Teams.
Lessen staan de week ervoor op vrijdag om 15:00 uur
klaar in de agenda van Teams.

•

Moet je aanwezig zijn in Teams dan:
§ Ben je op tijd aanwezig
§ Zit je aan een bureau of tafel
§ Heb je de camera aan en ben je zichtbaar in beeld
§ Heb je de microfoon uit, tenzij de docent een vraag stelt

Magister is leidend
•
•

•

Bekijk altijd in Magister wat er van je verwacht wordt wat
betreft leerdoelen, lesinhoud, huiswerk en planning van de
lesstof
Het huiswerk en de lesplanning staan de week ervoor op
vrijdag 15:00 uur in Magister
Roostertijden zijn contacttijden. Dat betekent dat jij én de
docent tijdens de geroosterde tijden beschikbaar zijn, net
als in een fysieke les.

Let op
•
•

•

Maak huiswerk zoals in Magister staat aangegeven.
Vergeet daarbij ook je leerwerk niet!
Als je een verplichte les hebt in Teams dan wordt
de aan-/afwezigheid bijgehouden.
Als je niet aanwezig bent of je houd je niet aan
de afspraken dan wordt dit genoteerd in Magister
Buiten de geroosterde tijden is de docent niet
altijd beschikbaar, houd daar rekening mee!

Bescherm jezelf én de ander

•

Het is niet toegestaan om foto’s en/of video’s van een
online les te maken zonder toestemming van de docent.

Online pesten is ook pesten en wordt niet getolereerd!

Tips

•
•
•

Als je je camera aanzet kun je een andere achtergrond kiezen
of je achtergrond vervagen
Kijk regelmatig in je e-mail en de chat van Teams
Pauze is pauze! Kijk in de pauze even niet naar een beeldscherm,
maar doe even iets anders. Dat is beter voor jouw gezondheid én je ogen!

Heb je hulp nodig bij het volgen van je online lessen? Vraag je docent, mentor of klasgenoot om
advies, raadpleeg een online bron of maak gebruik van de help-knop linksonder in Teams.
Antwoorden op praktische digitale vragen vind je op mijn.vellesancollege.nl (ICT-hulp)

