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Geachte heer, mevrouw, beste leerling, 
 
De afgelopen weken is het aantal besmettingen met COVID-19 in ons land en wereldwijd sterk 
opgelopen. Ook op onze school hebben vorige week voor het eerst leerlingen een positieve testuitslag 
op COVID-19 gekregen; we hebben u daarover geïnformeerd. We zijn blij dat het met de positief 
geteste leerlingen goed gaat. 
 
Positief getest? 
De GGD doet bij een positieve testuitslag contactonderzoek en vraagt wie de huisgenoten zijn en wie 
de nauwe contacten zijn. Deze gaan 10 dagen in thuisquarantaine. De GGD stuurt dan een brief met 
daarbij de zogenaamde leefregels om door te sturen naar nauwe contacten. De GGD bestempelt 
mensen die in de besmettelijke periode langer dan 15 minuten binnen anderhalve meter van de 
besmette persoon zijn geweest als nauwe contacten. 
 
Voor ons als school is het heel waardevol dat u ons meteen informeert als uw zoon/dochter positief is 
getest. Het feit dat u ook de namen van de nauwe contacten aan ons door wilt geven, maakt dat we 
snel kunnen kijken of de betrokkenen inderdaad de juiste informatie gekregen en verwerkt hebben en 
thuisgebleven zijn. De afgelopen week hebben we zo kunnen voorkomen dat leerlingen ongewenst de 
klas ingingen. Blijft u dat vooral doen. Zo zit er zo min mogelijk vertraging op de lijn. Hartelijk dank 
hiervoor! 
 
Daarnaast zijn er de zogenaamde overige contacten, zoals klasgenoten/personeelsleden, die niet 
langer dan 15 minuten binnen anderhalve meter van de besmette persoon zijn geweest. Aan hen 
wordt, net als aan ons allen, gevraagd om zich goed aan de maatregelen van het RIVM te houden. We 
zetten ze nog een keer op een rijtje en vragen u en jullie om er thuis ook aandacht aan te besteden. 
 
Algemene leefregels 

- Volwassenen en leerlingen houden 1,5 meter afstand van elkaar. Dit geldt ook voor 
volwassenen onderling. 

- We desinfecteren meerdere keren per dag goed, ten minste 20 seconden. Dit gebeurt in ieder 
geval bij binnenkomst op school, 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. 

 
Nieuw protocol 
Daarnaast is er een update van het protocol van de VO-raad gekomen. Daarin zijn de klachten en 
thuisblijfregels en wanneer iemand later op de dag van school naar huis moet gaan, iets gewijzigd. 
Conform het nieuwe protocol: 
 
Een leerling met een of meer van de volgende (luchtweg) klachten blijft thuis bij: 

- Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) 
- Hoesten 
- Benauwdheid 
- Verhoging of koorts 
- Plotseling verlies van reuk of smaak (zonder neusverstopping) 

 
 



 

 

Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt (verhoging, koorts, neusverkoudheid, 
hoesten, benauwdheid of plotseling verlies van reuk of smaak (zonder neusverstopping)) gaat de 
leerling naar huis en wordt geadviseerd zich te laten testen. Ouders/verzorgers worden geïnformeerd. 
Broers en zussen worden alleen nog naar huis gestuurd als de leerling last heeft van koorts en/of 
benauwdheid. 
Als een leerling in afwachting van een test thuis is, dan moeten de huisgenoten ook thuisblijven als er 
sprake is van koorts of benauwdheid bij deze leerling. Ook als zij zelf geen klachten hebben. Dit alles 
geldt ook voor personeelsleden. 
 
Misschien ten overvloede: voor het basisonderwijs geldt dat leerlingen tot en met 13 jaar met een 
verkoudheid wel naar school mogen; voor het voortgezet onderwijs geldt nog dat een leerling met 
klachten thuis blijft. 
 
Explicieter dan in de vorige versie staat ook dat als een leerling negatief wordt getest en toch nog 
klachten heeft, dan kan diegene naar school. Indien er opnieuw klachten optreden, blijft deze weer 
thuis en laat zich opnieuw testen. 
 
Testen 
Sinds gisteren is het mogelijk voor onderwijspersoneel om zich met voorrang te laten testen. We hopen 
dan ook dat dit voor minder lesuitval zorgt voor alle leerlingen. Lessen van collega’s die wachten op 
een test proberen we via de webcam in een lokaal met toezicht zoveel mogelijk op te vangen. Helaas 
hebben we onvoldoende toezichthouders om alles op te kunnen vangen. 
 
Omdat er ook veel leerlingen met milde klachten thuis moeten blijven en ’s morgens afwezig worden 
gemeld, heeft u te maken gehad met een lange wachttijd om telefonisch verbonden te worden. 
Enerzijds komt dit omdat er meer ouders/verzorgers een kind willen afmelden, anderzijds omdat wij 
vanuit school meer tijd nodig hebben om goed te vragen wat er precies aan de hand is om de absentie 
goed te kunnen verwerken. Wij vragen hiervoor uw begrip. 
 
Lessen voor leerlingen worden nog steeds gestreamd via Jitsi vanaf de vierde dag van afwezigheid. 
Leerlingen loggen thuis in met de afkorting van de docent, gevolgd door de naam van de les in 
Zermelo. Veel verbindingen lukken, soms is er nog moeite; we doen ons uiterste best.  
 
We hopen dat we met elkaar het onderwijs zo goed mogelijk vorm kunnen geven in deze roerige tijden. 
Als team zijn we gemotiveerd, onze leerlingen willen graag en we weten met elkaar dat er ook risico’s 
zijn, maar we rekenen op ieders medewerking op school om deze tot een minimum te beperkten.  
 
Mocht u plannen maken voor de herfstvakantie, let dan op de reisadviezen van buitenlandse zaken en 
reis niet af naar een oranje of rood gebied. 
 
We hopen u zo voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben en we monitoren de situatie zo 
goed mogelijk.  
 
Met vriendelijke groet, 
namens de schoolleiding, 
 
Astrid Schouten 
Sectordirecteur Groene Hart Lyceum 
 


