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Aan alle ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen
Alkmaar, 17 augustus 2020

Betreft: gedragsregels inzake het coronavirus
Kenmerk: ASP/META/2008.009

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Beste leerling,
Hopelijk heeft u een fijne zomerperiode beleefd. Het team van OSG Willem Blaeu staat weer in de
startblokken om onderwijs en begeleiding aan uw kind te geven.
Hierbij ontvangt u nadere informatie i.v.m. onze gedragsregels inzake het coronavirus. Helaas neemt
het aantal besmettingen in Nederland weer toe. Dat maakt duidelijke afspraken hoe we verspreiding
van het virus willen voorkomen des te belangrijker.
Volgens de richtlijnen van de overheid starten we met alle leerlingen. Onderling hoeven de leerlingen
geen afstand meer te houden. De anderhalve meter afstand naar het personeel blijft wel gelden.
Hieronder volgen de gedragsregels opgesteld voor leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s). Als
iedereen zich aan de regels houdt kunnen we het risico op verspreiding van het virus zoveel mogelijk
beperken. Ik wil u vragen deze regels met uw kind te bespreken.
-

Indien een leerling onlangs op vakantie is geweest in een risicogebied gaat deze volgens
voorschriften in quarantaine. Ouders informeren de school.

-

Leerlingen met (ook milde) klachten blijven thuis, laten zich testen en volgen de voorschriften
van het RIVM. Het gaat om de volgende (luchtweg)klachten: neusverkoudheid, hoesten,
moeilijk ademen/benauwdheid, koorts boven 38 graden Celsius en of plotseling verlies van
reuk of smaak. Ook als de test negatief is blijven zij thuis tot de klachten over zijn.

-

Indien een leerling positief getest is op het coronavirus moet hij tenminste 7 dagen
thuisblijven na de start van de symptomen en uitzieken. Een leerling mag pas weer naar
school als deze na die 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie ook
https://Ici.rivm.nl/leefregels

-

Als iemand in het huishouden van de leerling positief getest is met het coronavirus, moet die
leerling 14 dagen thuisblijven (omdat de gezinsleden tot en met 14 dagen na het laatste
contact met deze persoon nog ziek kunnen worden). De leerling kan weer naar school als
iedereen in het huishouden 24 uur klachtenvrij is.

-

We wassen onze handen meerdere keren per dag goed en ten minste 20 seconden. Dit
gebeurt in ieder geval bij binnenkomst in het lokaal, voor de pauze, na de pauze en na
toiletbezoek.
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-

We schudden geen handen.

-

We hoesten en niezen in onze elleboog.

-

Wanneer een leerling met klachten op school gesignaleerd is, wordt deze leerling via de
conciërges naar huis gestuurd. In dat geval nemen we contact op met de ouders.

-

Leerlingen houden zich aan de markeringen in de school betreffende looproutes, wachten bij
het lokaal achter de streep e.d. en volgen de aanwijzingen van het personeel op.

-

Indien een docent thuis moet blijven in verband met klachten en hij is wel in staat om les te
geven zal dit op afstand gebeuren. Leerlingen volgen de les op school via Teams op hun
device.

-

Indien een leerling thuisblijft met klachten werkt hij thuis volgens zijn rooster door aan zijn
schoolwerk. In Teams staat het werk vermeld.

-

Ouder(s)/verzorger(s) kunnen ook worden uitgenodigd op school, bijvoorbeeld door een
mentor. We passen dan altijd triage toe (we stellen enkele vragen over de gezondheid) en
ook dan nemen we de geldende veiligheids- en hygiënemaatregelen in acht. Indien u zelf
contact wenst dan mailt u de betreffende medewerker. De mailadressen van alle
medewerkers zijn terug te vinden in de schoolgids.

De informatieavonden aan het begin van het schooljaar zullen in aangepaste vorm plaatsvinden.
Hierover krijgt u binnenkort meer informatie.
Ik realiseer me dat het bovenstaande veel discipline vraagt, maar ik hoop dat we op deze manier
veilig met het schooljaar kunnen beginnen. Ik houd u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.
Met vriendelijke groet,
drs. G.H. van Asperen
rector
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