STAND VAN ZAKEN
Op dit moment loopt, samen met het aantal COVID19-besmettingen, het
aantal afwezige leerlingen op. Het betreft hier leerlingen die vanwege de
RIVM-richtlijnen niet naar school mogen, in afwachting zijn van een test of
de uitslag hiervan of meerdere dagen in quarantaine zitten. Vanuit de
overheid en leerplicht ligt er een taak voor de scholen om alle leerlingen
onderwijs te geven, óók de leerlingen die thuis zitten zodat zij onderwijs
kunnen volgen. Dit is een forse uitdaging. Nog steeds is het uitgangspunt
lessen zoveel als mogelijk te streamen. Mocht dat door omstandigheden
niet lukken, dan staat materiaal klaar in de systemen die we daarvoor
hebben ingericht. Het is niet uitgesloten dat we aanvullend andere
maatregelen treffen.
We bespreken in de DMR de maatregelen zoals we die getroffen hebben.
Daarin kijken we ook naar het gebruik van mondkapjes en de instructie
daarop. Indien iemand een mondkapje wil dragen dan staan we dit toe.
Meerdere medewerkers dragen mondkapjes als 1,5m onverhoopt niet te
vermijden is. We staan in nauw overleg met de collega scholen van SCOL en
volgen zoveel als mogelijk dezelfde richtlijnen.
Als school handelen we volgens de handreiking van het RIVM. De
handreiking is te vinden op https://lci.rivm.nl/Handreiking-contact-enuitbraakonderzoek-kinderen
HANDLEIDING ONLINE LESSEN VOLGEN
Op 3 september jl. hebben alle leerlingen via de ELO en de Bonamailbox een
mail ontvangen over toegang tot het nieuwe Team, inclusief een
handleiding. Nu veel leerlingen thuis hun lessen moeten volgen, is het
belangrijk dat er gezorgd wordt dat er toegang is. Mochten er problemen
zijn met inloggen, dan kunnen leerlingen terecht in het infocenter.
VOORRANGSPROCEDURE VOOR TESTEN
Vanaf vrijdag 18 september 2020 krijgt onderwijspersoneel in het primair en
voorgezet onderwijs - na toestemming van de schoolleider – toegang tot de
voorrangsprocedure voor het testen op Covid-19 bij de GGD. De
voorrangsprocedure is uitsluitend bedoeld voor het zo veel mogelijk
Plan van Aanpak week 40

voorkomen van uitval van onderwijstijd, zodat de continuïteit van het
primair proces niet in gevaar komt. De schoolleider bepaalt wie er voor de
voorrangsprocedure in aanmerking komt.
MAANDAG 28-9-2020 NIEUW ROOSTER
Vanaf maandag 28-9-2020 zal het definitieve rooster voor de 1ste periode
(t/m 9-11-2020) ingaan.
BEVESTIGDE CORONA BESMETTING IN LEERJAAR:
2V
5V
6V
VERDUIDELIJKING VERZUIM
In Magister kunnen een aantal absenties apart aangegeven worden. Wilt u
daarom bij het doorgeven van een absentie het volgende vermelden.
• Corona gerelateerd, leerling volgt online lessen
• Corona gerelateerd, leerling volgt geen online lessen
• Ziek, leerling volgt online lessen
• Ziek, leerling volgt geen online lessen
Graag hierbij steeds voornaam, achternaam en klas vermelden.
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