
 
 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen, 

 

Aan het eind van onze eerste school week in het nieuwe kalenderjaar vraag ik uw aandacht voor een 

drietal zaken. 

 

Deze week hebben wij een relatief groot aantal meldingen gekregen van positief geteste leerlingen, 

Tegelijkertijd schrikken wij ook van het aantal positief geteste leerlingen waar wij als school 

‘toevallig’ kennis van krijgen, maar die niet formeel bij ons gemeld waren. 

Juist omdat de Omikronvariant van het virus buitengewoon besmettelijk is zijn de protocollen rond 

quarantaine en het verplicht naar huis sturen van leerlingen en klassen extra aangescherpt.  

Ik sluit als bijlage het deze week door de Vo raad opgestelde protocol bij. 

Willen wij op school niet geconfronteerd gaan worden met snel oplopende besmettingen, met ook 

het risico van veel zieke medewerkers en het in uiterste instantie misschien zelfs moeten sluiten van 

de school, is het van belang dit protocol strikt na te leven. 

Hierbij het verzoek direct aan school te melden als uw kind positief is getest. Dit belang is nog groter 

geworden nu de GGD zelf niet meer in staat is om bronnen- en contact onderzoek te doen. 

 

In het verlengde hiervan wil ik aangeven dat wij proberen om leerlingen die thuis in quarantaine 

zitten wel zoveel mogelijk online alle lessen van hun klas of cluster te laten volgen. Ook in dat 

verband is het van belang dat u dit meldt aan school; uw zoon of dochter wordt dan in het 

leerlingvolgsysteem op de code ‘OL’ gezet (online) waardoor docenten weten dat zij de leerling 
online toegang moeten bieden voor de les. De docent vraagt vaak een andere leerling in de klas om 

in te bellen of de docent regelt dit zelf. Het eerste geniet de voorkeur en raden wij de docenten ook 

aan. Zo heeft de docent zijn/haar eigen laptop vrij voor gebruik.  

Daarnaast blijft het verstandig dat als uw zoon of dochter ziek thuis is of in quarantaine maar wel in 

staat de les te volgen voor de zekerheid een van hun klasgenoten vraagt om de docent hier bij 

aanvang van de les aan te helpen herinneren. Ook op die manier lossen we het samen op! 

 

Tot slot gelukkig ook een echt positief bericht.  

In mijn brief van vorige week deed ik een beroep op de leerlingen, maar indirect ook op u als 

ouders/verzorgers, om binnen school bij het lopen er steeds aan te denken het mondkapje op te 

doen en een verzoek van een medewerker direct op te volgen. 

Dat is de afgelopen dagen prima gegaan en de leerlingen verdienen echt een compliment.  

Laten wij dit met elkaar de komende weken zolang als het nodig is, ook blijven vasthouden. 

 

Voor nu wens ik iedereen een gezond weekend. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Marc van Buuren 

Rector 

 


