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Aan alle ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen 
 
 
Alkmaar, 21 oktober 2020 
 
Betreft: update rond corona 
Kenmerk: ASP/META/2010.106 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s),  
Beste leerling, 
 
U heeft op zondag jl. een brief van mij ontvangen over de mondkapjesmaatregel. Vandaag stuur ik u 
aanvullende informatie i.v.m. de corona-situatie.  
 
-  Voor de herfstvakantie waren er 4 docenten ziek door corona. Op dit moment zijn er van die vier 
nog twee docenten ziek. 
 
-  Voor de vakantie was ons van 15 leerlingen bekend dat zij positief getest waren. In de loop van de 
herfstvakantie zijn daar 12 leerlingen bij gekomen. Enkele leerlingen hiervan zijn nog in quarantaine. 
(de GGD geeft aan wanneer zij weer naar school kunnen komen). De anderen zijn al weer op school. 
Er zijn mij geen leerling-besmettingen van na de herfstvakantie bekend. 
 
- Enkele leerlingen zijn in quarantaine omdat een gezinslid positief is getest.  
 
- Als blijkt dat een leerling besmet is, dan moeten de andere leerlingen van die klas in quarantaine 
gedurende 10 dagen en volgen zij vanaf dat moment onderwijs op afstand. Dit om verdere 
verspreiding te voorkomen. Helaas is dit nodig, omdat zij gedurende langere tijd binnen anderhalve 
meter afstand met elkaar in contact zijn geweest. Wij doen, zodra het bekend is, een mededeling in 
de klas en vragen of het mogelijk is om naar huis te gaan. Indien dat op dat moment niet kan zoeken 
we voor die leerling een oplossing. Deze heftige mededeling en maatregel kan ouders/verzorgers op 
zo’n moment overvallen. Ik hoop toch dat u er begrip voor kunt opbrengen. 
 
- We merken dat meldingen van corona-gevallen op allerlei manieren bij school terecht komen. Doe 
dit s.v.p. via verzuim@willemblaeu.nl met een cc aan de rector asp@willemblaeu.nl. Vermeld hierbij: 

 naam van de leerling 

 klas van de leerling 

 wanneer waren de eerste verschijnselen? 

 wanneer is er getest? 

 wanneer kwam de uitslag? 

 is al bekend wanneer de leerling weer naar school mag of is dat onbekend? 
 
- Als u vragen heeft hoe te handelen hierbij (wanneer mag de leerling weer naar school) kunt u een 
beslisboom vinden op https://www.willemblaeu.nl/covid-19/  Ook kunt u bij resterende vragen contact 
met de school opnemen.  
 
- Het dragen van mondkapjes gebeurt nu door vrijwel alle leerlingen. Dat is heel mooi. Wij volgen de 
maatregel van het RIVM en stellen deze niet ter discussie. Hoewel het dragen wettelijk niet is 
verplicht, is de intentie ervan dat het gewoon gebeurt. Dat idee dragen de medewerkers op het  
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Willem Blaeu ook uit. Zij spreken leerlingen erop aan als zij geen mondkapje dragen (als ze buiten de 
klas door de school lopen). Indien leerlingen hun mondkapje zijn vergeten kunnen ze er een krijgen 
bij de conciërgebalie. 
 
Ik wil deze brief besluiten met te zeggen dat ik hoop dat u begrip heeft voor deze ingewikkelde 
situatie. Op zich is het fijn dat de leerlingen naar school kunnen in plaats van dat ze thuis zitten. Voor 
docenten is het een grote uitdaging om het onderwijs deze dagen vorm te geven. Dat vraagt grote 
flexibiliteit en aanpassingsvermogen. En het vraagt een andere didactiek, omdat zij zich niet door de 
klas kunnen bewegen. Ook de schoolorganisatie is heel ingewikkeld geworden, bijvoorbeeld het 
rooster. Om die reden kunnen we niet de onderwijskwaliteit bieden die we zouden willen. Maar we 
doen wat binnen ons vermogen ligt om het onderwijs en de begeleiding van uw kind zo goed mogelijk 
te houden. Veel hangt ook af van de inzet van de leerling zelf. Laten we hopen dat we het coronavirus 
snel de baas worden.  
 
Ik wil u als ouder danken voor uw betrokkenheid. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
drs. G.H. van Asperen 
rector 
 


