Meest gestelde vragen en antwoorden
HOOFDREGELS CORONAVIRUS


Welke regels gelden er m.b.t. het coronavirus?
De hoofdregels zijn nog steeds:
 Blijf thuis bij:
 Neusverkoudheid
 Hoesten
 Verhoging/ koorts en/of benauwdheid (ook bij huisgenoten)
 Plotseling verlies van reuk of smaak
 Was regelmatig je handen en gebruik ontsmettingsmateriaal
 Hoest/ nies in je elleboog
 Houd 1.5 meter afstand van het personeel (docenten, conciërges,
schoonmakers enz.)
 Laat je testen bij klachten
 Volg de richtlijnen voor quarantaine

REGELS TIJDENS LESDAG


Welke regels gelden er tijdens een lesdag?

Start van de dag:
Als altijd geldt dat je je handen ontsmet bij binnenkomst;
Je loopt direct naar je lokaal (evt. na bezoek aan toilet/ kluisje). Je blijft niet in de gang staan
of bij de deur van het lokaal. De docent zal voor 8.25 uur aanwezig zijn.
Zoals je wellicht al gemerkt hebt, is het niet warm in de school. De deuren van de lokalen
staan net als de ramen permanent open om goed te kunnen ventileren. Ons dringende
advies is daarom ook om je warm te kleden en je jas steeds aan te houden.
Les vanaf het tweede uur:
Als je vanaf het tweede uur les hebt, ga je pas naar het lokaal als de zoemer gaat. Ga niet
voor het lokaal of in de gang staan.
Leswisselingen:
Docenten en leerlingen bewegen zich zo min mogelijk tegelijkertijd door de school. De
docent vertrekt eerder, de leerlingen pas als de zoemer gaat.
Pauze houden op een zitplek:
In beide gebouwen mogen de leerlingen bij alle weertypes op de begane grond pauzeren (in
gebouw B ook in de gangen), op het schoolplein en in de tent (gebouw B). In de aula’s en de
kelder kunnen ze alleen pauzeren op een zitplek om te grote drukte te voorkomen.

Tussenuren (bovenbouw):
In tussenuren mag je verblijven in de kelder (overlegruimte) of in de aula van gebouw B
(fluisterstil).
Als altijd mag je vanaf klas 3 tijdens pauzes en tussenuren het schoolterrein verlaten.
Einde van de dag:
Je loopt vanuit het lokaal direct naar buiten.

REGELS VOOR THUISBLIJVEN BIJ KLACHTEN, TESTEN EN QUARANTAINE
Iedereen die corona-gerelateerde klachten heeft dient zich te laten testen op het coronavirus.
Zo kunnen mensen die in contact zijn geweest met een patiënt snel gewaarschuwd worden
en maatregelen treffen om het virus niet verder te verspreiden. En mensen die positief testen
op corona kunnen maatregelen treffen waardoor ze het virus niet verder verspreiden.


Wanneer blijf je thuis?
1. Bij de volgende klachten blijf je thuis:
 Neusverkoudheid
 Hoesten
 Verhoging/ koorts en/of benauwdheid (ook bij huisgenoten)
 Plotseling verlies van reuk of smaak
o Verhoging of koorts:
Er is sprake van verhoging bij een temperatuur van 37,5 t/m 38 graden.
Er is sprake van koorts bij een temperatuur boven de 38 graden.
o Stel, je hebt klachten en je laat je testen. Blijf dan thuis tot de uitslag van
de test bekend is. Als je koorts hebt of benauwd bent, blijven ook jouw
huisgenoten thuis tot de uitslag van de test bekend is. Bij andere klachten
dan koorts en/of benauwdheid hoeven huisgenoten niet thuis te blijven.
Hebben je huisgenoten ook klachten? Dan laten zij zich ook testen.
 Als uit de test blijkt dat je op dit moment geen corona hebt, mag je (en
je huisgenoten) weer naar buiten. Je kunt zelf ook weer naar school,
tenzij je daar te ziek voor bent. Gaan de klachten niet over, worden ze
erger of krijg je nieuwe klachten? Bel dan de huisarts. Bel in een
levensbedreigende situatie altijd 112.
 Als uit de test blijkt dat je wel corona hebt, blijven jij en je huisgenoten
thuis. Je hoort van de GGD wat je en de mensen om je heen moeten
doen. Meer informatie over de leefregels thuis en wat je moet doen als
je corona hebt, vind je op de website van het RIVM.
2. Een leerling die positief getest is op Covid-19 moet tenminste 7 dagen
thuisblijven na de start van de symptomen en uitzieken. De leerling mag pas
weer naar school als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer
heeft.
3. Wie een huisgenoot heeft met onderstaande klachten, blijft thuis:
 Verhoging of koorts
 Benauwdheidsklachten
Daarbij hoort niet het niezen of hoesten van een kind.
o

Als iemand in het huishouden van een leerling positief getest is voor
Covid-19, moet hij/zij 10 dagen thuisblijven (omdat de gezinsleden tot en

met 10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunnen
worden). De leerling kan weer naar school als iedereen in het huishouden
24 uur klachtenvrij is.
o

Leerlingen van wie gezinsleden tot de medische risicogroepen (zie bijlage
verderop in dit document) behoren, kunnen door de conrector vrijgesteld
worden van onderwijs op school.



Negatieve test -> geen corona -> mag ik weer naar buiten?
Als uit de test blijkt dat je op dit moment geen corona hebt, mag je (en je
huisgenoten) weer naar buiten/school/werk. Je hoeft je omgeving niet te laten weten
dat je getest bent.



Ik kom uit een land waarvoor code oranje of rood geldt, wat nu?
Een leerling die terugkomt 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 melding is. 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.



Negatieve test, maar de klachten blijven.
Gaan de klachten niet over, worden ze erger of krijgt u nieuwe klachten? Blijf
thuis en laat u opnieuw testen.
Bel de huisarts. Bel in een levensbedreigende situatie altijd 112.

dan



Wat als je thuis moet blijven?
Als je thuis moet blijven, melden je ouder(s)/ verzorger(s) je ziek via Magister. Als je
daartoe in staat bent, volg je het onderwijs op afstand via Magister.



Wat als je langdurig thuis moet blijven?
Dan geef je dit door aan je mentor. Samen bekijken we de mogelijkheden voor het
volgen van onderwijs op afstand.

BEREIKBAARHEID EN CONTACT


Wanneer is de school bereikbaar?
De school is van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 08.00 uur tot 16.30 uur.



Hoe worden wij, als ouders, op de hoogte gebracht van alle actuele
ontwikkelingen ?
Via e-mail krijgt u met regelmaat een update vanuit de schoolleiding over de actuele
stand rond schoolzaken.



Kan ik contact opnemen met de mentor van onze zoon/dochter als ik vragen
heb?
U kunt via de e-mail contact opnemen met de mentor.

VERANDERENDE SITUATIE


Wat te doen als de school weer in lockdown moet?

In dat geval hebben we een draaiboek voor het organiseren van onderwijs op afstand
klaarliggen.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelentegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/uitslag-test:

BIJLAGE: MEDISCHE RISICOGROEPEN VOLGENS 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 auto-immuunziekten,
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 CD4-getal<200/mm3;
Met ernstig leverlijden in Child-Pugh classificatie B of C;
Met morbide obesitas (BMI>40).

