
 

 

Castricum, 4 september 2020 

 

Aan: ouders /verzorgers en leerlingen 

Betreft:  Berichtgeving over het coronavirus en onderwijs op afstand, voor leerlingen die thuis 

moeten blijven omdat zij coronaklachten hebben. 

 

Beste ouders /verzorgers en leerlingen, 

Inmiddels is het schooljaar opgestart, de lessen zijn volop in gang en iedereen is blij dat de leerlingen 

weer naar school mogen komen. Bij de start van het schooljaar hebben we de leerlingen gevraagd 

om zich goed te houden aan de afspraken die zijn gemaakt i.v.m. Covid-19. Het lukt de leerlingen 

voor het grootste deel heel goed om zich te houden aan de hygiëne maatregelen en het afstand 

houden tot de docenten en de andere medewerkers van de school. Dat is een groot compliment 

waard! 

De laatste dagen is het erg koud op school. Gelukkig hoeven de ramen niet meer de hele dag open, 

maar kunnen we volstaan met af en toe luchten in de lokalen. Dit volstaat nu we nogmaals bevestigd 

hebben gekregen dat onze ventilatiesystemen voldoen aan de wettelijke bouwnorm. Ons 

schoolbestuur laat momenteel een expertiserapport opstellen om na te gaan hoe de 

ventilatiesystemen op de scholen nog verder verbeterd kunnen worden, met het doel om beter 

bestand te zijn tegen de verspreiding van het virus en om de ramen weer de hele dag dicht te kunnen 

houden. 

Momenteel is er nog geen sprake van besmettingen op onze school. Leerlingen en medewerkers met 

klachten blijven thuis en laten zich testen, zo proberen we te voorkomen dat we elkaar aansteken bij 

een eventuele besmetting. Mocht er sprake zijn van een besmetting op onze school, dan zal de GGD 

contact opnemen met de schoolleiding: de GGD voert een contactonderzoek uit en is leidend bij de 

maatregelen die de school moet treffen. Leerlingen die in nauw contact met elkaar zijn geweest 

zullen meegenomen worden in het contactonderzoek. Pas bij meerdere besmettingen in een klas zal 

een hele klas meegenomen worden in het contactonderzoek: de GGD volgt hierin de aanwijzingen 

van het RIVM. Mocht er sprake zijn van een grotere uitbraak, dan wordt de Veiligheidsregio leidend 

bij de maatregelen die worden getroffen. De Veiligheidsregio bepaalt of een school (gedeeltelijk) 

dicht moet of dat er andere maatregelen nodig zijn.  

Enkele docenten van onze school geven vanuit huis les op afstand. Zij kunnen, gezien kwetsbare 

omstandigheden, niet naar school komen. De leerlingen die les hebben van deze docenten volgen de 

les via Teams op school, zodat de lessen voor de leerlingen zoveel mogelijk door kunnen gaan. 

Ditzelfde geldt voor een aantal andere docenten die tijdelijk vanuit huis lesgeven vanwege Covid-19 

gerelateerde klachten.  

Leerlingen die niet naar school kunnen komen, omdat zij Covid-19 gerelateerde klachten hebben, 

kunnen thuis verder werken aan alle vakken die zij op die dag hebben. Elk vak heeft een studiewijzer 

met een weektaak. Vaak is er al ondersteunend materiaal toegevoegd aan Teams en Magister. Hoe 

de leerling die thuis is, te werk moet gaan, wordt in de bijlage, onderaan dit bericht aangegeven. 

 

Met vriendelijke groet, 

Jesse Bos en 

Marga Nievelstein 

  



 

Bijlage 

 

Voor de leerlingen die thuis moeten werken 

 

Wat vervelend dat je thuis zit met coronaklachten. Ook als je thuis zit, is het verstandig om je 

schoolwerk bij te houden. Om jouw terugkeer op school zo soepel mogelijk te laten verlopen, vragen 

we je om de volgende stappen te ondernemen: 

1. Neem via de Teams chat contact op met de docenten die jou die dag les geven. Geef aan dat 

je met coronaklachten thuis zit. 

2. Moet je voor langere tijd in thuisquarantaine? Zorg dat je ook je mentor inlicht. 

3. Elk vak heeft een studiewijzer met een weektaak. Vaak is er al ondersteunend materiaal 

toegevoegd aan Teams en Magister. Bekijk via Magister en/of Teams voor elke les de 

weektaak. 

4. Heb je bij de weektaak de uitleg/instructie/PowerPointpresentatie van de docent nodig? 

Geef dit aan bij je docent via Teams. Wellicht kan je dan, bijvoorbeeld met een 

instructiefilmpje, zelf aan de slag of je kan de uitleg van je docent volgen via Teams. 

5. Heb je vragen over de lesstof? Vraag het een medeleerling of stuur je docent een chatbericht 

via Teams. Sommige vakken hebben een apart kanaal in Teams om je vragen te kunnen 

stellen. Wanneer je @naamdocent in het kanaal bij je vraag invult, krijgt de docent een 

notificatie van jouw vraag. Hij /zij kan dan later jouw vraag beantwoorden. Check wel even of 

je vraag al door een andere leerling is gesteld. 

Besef dat je docenten naast jou de overige leerlingen moeten begeleiden. Soms kan een antwoord 

dus even op zich laten wachten. 

 

 


