ALTERNEREND NAAR SCHOOL VOOR DE TOETSWEEK:
In de week van maandag 26 oktober tot en met donderdag 29 oktober is er
een verkort rooster en zal er elke dag, volgens onderstaand schema, een
jaarlaag thuis online lessen volgen. Dit geldt niet voor de brugklas en ook
niet voor 5havo en 6vwo.
Vrijdag 30 oktober begint de toetsweek.
maandag 26 oktober

Leerjaar 2 thuis online les volgens rooster

dinsdag 27 oktober

Leerjaar 3 thuis online les volgens rooster

woensdag 28 oktober

Leerjaar 4 thuis online les volgens rooster

donderdag 29 oktober

Leerjaar 5vwo thuis online les

vrijdag 30 oktober

Begin van de toetsweek volgens rooster

BEVESTIGDE CORONA BESMETTINGEN:
Het betreft leerlingen en personeelsleden die allen reeds thuis waren toen
ze positief getest werden.
Klassen/leerlagen:
2e klas: 4
3H: 1
3V:1
5H:11
5V: 5
6V:5
Personeel:
2 werknemers
MONDKAPJES:
In de herfstvakantie komt er meer duidelijkheid over het gebruik van
mondkapjes op school. Dit heeft te maken met het voornemen van de
overheid om mondkapjes verplicht te stellen.
U ontvangt in de herfstvakantie van ons een mail.
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AANPASSINGEN MET INGANG VAN PERIODE 2 (2 NOVEMBER)
Op 2 november start periode 2. De opzet en uitvoering van de lessen zal
dan een aangepaste uitvoering kennen waarbij we structureel de
besmettingsdruk binnen de school beperken. We passen de maatregelen
toe op basis van de laatste inzichten.
ACTUALISERING BESLISBOOM

BOinK (Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang) heeft in
samenwerking met AJN Jeugdartsen Nederland en het RIVM de beslisboom
‘12+ thuisblijven of naar werk/school?’ geactualiseerd.
Wat is er veranderd in de beslisboom?
-De volgorde van de vragen is aangepast. Het uitgangspunt van de
coronamaatregelen is dat alle huisgenoten thuis blijven als iemand uit het
huishouden corona heeft. Dit is dan ook de startvraag van de boom
geworden.
-Ook blijven alle huisgenoten thuis als één van de huisgenoten koorts en/of
benauwdheid en corona gerelateerde klachten heeft. Andersom geldt dus
ook: als een huisgenoot alleen koorts heeft of benauwd is, zonder andere
corona-gerelateerde klachten, dan hoeven huisgenoten niet thuis te blijven.
Mits de huisgenoten zelf geen klachten hebben uiteraard. Om in deze en
vergelijkbare situaties de juiste uitkomst van de beslisboom te krijgen zijn
sommige blokjes aangepast en verplaatst.
-De thuisblijfregels na terugkomst uit een oranje of rood gebied zijn
toegevoegd: komt iemand uit een oranje of rood gebied dan moet het 10
dagen in quarantaine.
-Er is een cirkel over ‘klachten die passen bij corona' toegevoegd.
-Bij de informatie over testen is komen te vervallen dat iemand getest moet
worden als het in de risicogroep valt. Hij/zij kan wel getest worden als het
onderdeel uit maakt van een uitbraakonderzoek.
-Aan de blokjes ‘blijf thuis’ en ‘je mag naar school of werk’ zijn zwarte
kruisjes c.q. vinkjes toegevoegd om de gebruiksvriendelijkheid voor
personen met een kleurenblindheid te vergroten.
-De datum is aangepast naar 9 oktober 2020.
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