Zwolle, 14 augustus 2020

Beste leerlingen en geachte ouder(s)/verzorger(s),
Op maandag 17 augustus start het nieuwe schooljaar. We kijken ernaar uit om onze leerlingen
weer onder relatief normale omstandigheden te kunnen ontvangen, hoewel we ons er ook
terdege van bewust zijn dat de komende periode nog weer nieuwe uitdagingen met zich mee
zal brengen in kader van een opleving van Covid-19. In deze brief zal meer informatie volgen
over het beleid met betrekking tot Covid-19.
De schoolleiding bestaat komend schooljaar uit ondergetekende en onderstaande conrectoren.
Voor Jong Celeanum en klas 1 en 2 zijn dit jaar coördinatoren benoemd. Voor zowel leerlingen
als ouders blijft de tutor in principe het eerste aanspreekpunt en de coördinatoren en
conrectoren zijn bedoeld voor vragen en zaken waarmee u niet bij de tutor terecht kunt.
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Coronamaatregelen
Vanaf 1 juli is de 1,5 meter afstand tussen alle leerlingen onderling in het voortgezet onderwijs
komen te vervallen. Tussen personeel en leerlingen, en tussen personeel onderling blijft de 1,5
meter afstand wel gehandhaafd
De RIVM-richtlijnen zijn leidend. Dat betekent:
 Volwassenen en leerlingen houden 1,5 meter afstand van elkaar. Dit geldt ook voor
volwassenen onderling.
 We wassen onze handen meerdere keren per dag goed ten minste 20 seconden. Dit gebeurt
in ieder geval bij binnenkomst in het lokaal, voor de pauze, na de pauze en na toiletbezoek.
 We schudden geen handen.
 We hoesten en niezen in onze elleboog.
 We zitten niet aan ons gezicht.
Klachten en thuisblijfregels
Een personeelslid/leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis bij:
 Neusverkoudheid.
 Hoesten.
 Moeilijk ademen/benauwdheid.
 Koorts boven 38°C
 Plotseling verlies van reuk of smaak
Een personeelslid/leerling blijft thuis als iemand in het huishouden koorts boven 38°C en/of
benauwdheidsklachten heeft.
Een personeelslid/leerling mag weer naar school als iedereen binnen het huishouden 24 uur
geen klachten heeft.

Conform richtlijn RIVM: Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt (koorts,
neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat de leerling naar huis.
Ouders/verzorgers worden hierover geïnformeerd. Ook eventuele broers of zussen worden bij
koorts en/of benauwdheidsklachten hierover geïnformeerd en naar huis gestuurd.
Conform richtlijn RIVM: Wanneer een personeelslid gedurende de dag klachten ontwikkelt
(koorts, neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat het
personeelslid naar huis.
Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit
is de beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de betreffende conrector. Bij langdurig
thuisblijven van de leerling treden de reguliere processen rondom passend onderwijs in werking.
Leerlingen van wie gezinsleden tot de risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van fysiek
onderwijs. Dit is de beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de betreffende
conrector. Bij langdurig thuisblijven van de leerling treden de reguliere processen rondom
passend onderwijs in werking.
Positief getest op Covid-19:
Een personeelslid/leerling die positief getest is op Covid-19 moet tenminste 7 dagen thuisblijven
na start van de symptomen en uitzieken. Het personeelslid/leerling mag pas weer naar school
als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft.
Zie ook https://lci.rivm.nl/leefregels
Als iemand in het huishouden van het personeelslid/leerling positief getest is voor Covid-19,
moet hij/zij 14 dagen thuisblijven (omdat de gezinsleden tot en met 14 dagen na het laatste
contact met deze persoon nog ziek kunnen worden). Het personeelslid/leerling kan weer naar
school als iedereen in het huishouden 24 uur klachtenvrij is.
Quarantaine: Ouders die met hun kinderen naar een land reizen waar code oranje of rood geldt,
of een land of gebied dat tijdens de vakantie wijzigt van code geel naar code oranje of rood,
worden dringend geadviseerd bij thuiskomst 14 dagen in quarantaine te gaan. Graag ontvangt
de betreffende conrectoren hiervan bericht. Het in quarantaine gaan zal niet leiden tot een
verzuimmelding bij de inspectie.
Wanneer er vanuit de overheid of anderszins wijzigingen komen in het bovengenoemde beleid,
zullen we u uiteraard weer informeren. We vertrouwen erop dat we met deze maatregelen de
leerlingen weer veilig op school kunnen ontvangen en rekenen op eenieders medewerking.
Met vriendelijke groet,
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