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Mededelingen leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) 21 augustus 2020
De ontwikkeling van het Coronavirus, de onvolledigheid van de kennis over het virus
en over de effectiviteit van maatregelen en de wenselijkheid goede maatregelen te
treffen ten behoeve van de veiligheid op school, vragen van eenieder die betrokken
is bij het onderwijs op het Elzendaalcollege grote flexibiliteit.
De school volgt de richtlijnen van het RIVM. De school communiceert met leerlingen,
ouder(s)/verzorger(s) en personeel over regelingen met betrekking tot het
Coronavirus. Het is onvermijdelijk dat aangekondigde maatregelen gewijzigd of
aangescherpt worden.
De richtlijnen van het RIVM, waarvan u er enkele hieronder aantreft, kunnen vragen
oproepen. De ervaring leert dat. Wij hopen dat we in een goed gesprek goede
antwoorden op vragen kunnen vinden.
In een aantal gevallen zijn maatregelen voor de vestigingen in Boxmeer en Gennep
op onderdelen niet hetzelfde. We hebben daarover onderling contact, zodat we van
elkaar kunnen leren.
Wanneer blijven we thuis?
• Leerlingen van wie gezinsleden tot de medische risicogroepen (zie bijlage
hieronder) behoren kunnen door de conrector vrijgesteld worden van
onderwijs op school.
• Een personeelslid of leerling die positief getest is op Covid-19 moet tenminste
7 dagen thuisblijven na de start van de symptomen en uitzieken. Het
personeelslid of de leerling mag pas weer naar school als hij/zij na deze 7
dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft.
• Als iemand in het huishouden van een personeelslid of 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 of de leerling kan weer naar school als iedereen in
het huishouden 24 uur klachtenvrij is.
• Wie onderstaande klachten heeft blijft thuis
Neusverkoudheid
Hoesten
Benauwdheid/moeilijk ademen
Verhoging of koorts
Plotseling verlies van reuk of smaak.
• Wie een huisgenoot heeft met onderstaande klachten, blijft thuis:
Verhoging of koorts
Benauwdheidsklachten
Daarbij hoort niet het niezen of hoesten van een kind.
• Quarantaine: de ouder/verzorger een leerling die terug komt uit een land
waarvoor code oranje of rood geldt, overlegt met de conrector. Die gaat met
de ouder/verzorger na op de website van de overheid wat de status van de
‘Oranjemelding’ Als die melding het gevolg is van het aantal
Coronabesmettingen in dat land, willen we dat de leerling bij thuiskomst 10
dagen in quarantaine gaat. Afgesproken kan worden een arts te raadplegen.
•

•

Een personeelslid of leerling mag pas weer naar school als hij/zij 24 uur klachtenvrij
is of als de Coronatest een negatieve uitslag geeft.

Voor leerlingen die niet op school kunnen komen dient de school onderwijs te
verzorgen.
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Ouderavonden
• De algemene plenaire ouderavonden aan het begin van het schooljaar gaan
niet door in fysieke vorm, maar online. Nadere informatie hierover volgt.
• De mentorgesprekken met individuele leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s)
(de omgekeerde oudergesprekken) gaan wel door in fysieke vorm. Daarbij
worden de voorschriften nauwkeurig gevolgd.
Hygiëne
• Binnen school zijn dezelfde maatregelen m.b.t. hygiëne getroffen als voor de
zomervakantie.
1,5 meter afstand (niet meer tussen leerlingen onderling)
Desinfectiemiddelen bij de ingang en in de lokalen.
Handen wassen
Geen handen schudden
Hoesten en niezen in de ellenboog
Niet aan ons gezicht zitten
• De docent ziet toe op een goed gebruik van de middelen.
• Op elke lessenaar is een kuchscherm geplaatst.
Maatregelen voor leerlingen
• We motiveren leerlingen om tijdens de pauzes zoveel mogelijk buiten te
verblijven, zodat er meer mogelijkheden zijn om afstand te bewaren.
• We onderzoeken de mogelijkheden om meer droge plekken te creëren om ook
bij regen buiten te pauzeren.
Ten behoeve van een goede ventilatie zullen ramen en deuren van de lokalen tijdens
de lessen tegen elkaar open staan. Er mogen geen ventilatoren of mobiele airco’s
gebruikt worden.
• Leerlingen passen hun kleding aan als de buitentemperaturen dalen.
Bijlage: Medische risicogroepen volgens de richtlijn van het RIVM: Mensen 
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Ouder dan 70 jaar.
Met chronische afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en
longen
Met een chronische stoornis van de hartfunctie
Met diabetes mellitis (slecht ingesteld of met secundaire complicaties)
Met ernstige nieraandoeningen (die leiden tot dialyse of niertransplantatie)
Met verminderde weerstand tegen infecties door medicatie van autoimmuunziekten, na orgaan- of stamceltransplantatie, bij hematologische
aandoeningen, bij hematologische aandoeningen, bij (functionele) asplenie, bij
ernstige afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of tijdens en
binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten.
Met onbehandelde HIV-infectie of een HIV-infectie met een CD4getal<200/mm3.
Met ernstig leverlijden in Child-Pugh classificatie B of C.
Met morbide obesitas (BMI>40

