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Alkmaar, 2 september 2020 
 
 
Betreft: Gedragsregels i.v.m. het coronavirus 
Kenmerk: ASP/MUA.2009.040 
 
 
 
Geachte ouder/verzorger, beste leerling, 
 
Op 17 augustus heeft u van mij een brief ontvangen met onze gedragsregels i.v.m. het coronavirus.  
Ik merk dat er nog vragen zijn wat je moet doen als je kind klachten heeft zoals neusverkoudheid, 
hoesten, moeilijk ademen/ benauwdheid, koorts boven 38 graden Celsius en/of plotseling verlies van 
reuk of smaak. 
 
In dat geval blijft uw kind altijd thuis tot de klachten over zijn. Daarnaast laat u uw kind testen. Ook als 
de test negatief is, blijft uw kind thuis tot de klachten over zijn. Indien de test positief is, meldt u dat 
z.s.m. aan de afdelingsleider van uw kind. 
 
Indien uw kind door bovenstaande klachten thuis moet blijven geeft u dit via verzuim@willemblaeu.nl 
door aan de school. Indien de klachten langer dan enkele dagen aanhouden, informeert u de mentor 
van uw kind ook. De e-mailadressen staan in de schoolgids, die op de website van de school is terug 
te vinden. 
  
Ook heeft uw kind vanaf de eerste dag zelf de verantwoordelijkheid om aan een klasgenoot te vragen 
of hij/zij via het Chromebook of de laptop van die klasgenoot mee kan doen vanuit huis. Verder werkt 
uw kind zelfstandig aan de vakken m.b.v. de opdrachten die in Magister staan. 
 
Door de corona-richtlijnen kunnen ook docenten en andere medewerkers van de school niet op 
school komen als ze verkoudheidsklachten hebben. Docenten verzorgen in die gevallen, indien 
mogelijk, hun les op afstand. Uw kind kan op dat moment in het lokaal werken aan het betreffende 
vak en kan de docent dan digitaal vragen stellen. Verder is het de bedoeling dat uw kind de 
opdrachten in Magister zelfstandig uitvoert. Dat mag ook op een andere plek in de school, 
bijvoorbeeld in de kantine.  
 
Verder gelden alle gedragsregels, die in mijn eerdere brief stonden vermeld. 
 
Ik hoop dat u begrip heeft voor bovenstaande maatregelen en wens u en uw gezin een goede 
gezondheid toe. Ik houd u op de hoogte van de ontwikkelingen. 
 
Met vriendelijke groet, mede namens de afdelingsleiders, 
 
Dick van Asperen 
rector 
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