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Bij enkele van onze leerlingen en personeelsleden is het Coronavirus
vastgesteld. De verwachting is dat dit vaker voor zal komen. Als wij een
bericht krijgen van een besmetting handelen wij als volgt:
We nemen contact op met de GGD.
We nemen contact op met de ouder(s)/verzorger(s). Omdat de ervaring
leert dat de GGD niet altijd snel handelt, melden wij welke vragen de
GGD in het kader van contactonderzoek zal stellen.
We nemen contact op met docenten en leerlingen die mogelijk intensief
contact hebben gehad met de betreffende leerling op het moment dat
die besmettelijk was. Dit zijn de ‘directe’ contacten.
We sturen vanaf nu informatie naar de directe contacten, degenen die
dus intensief contact hebben gehad over de geconstateerde
besmetting; en in de onderbouw naar de ouder(s)/verzorger(s) van de
klas en in de bovenbouw naar de ouder(s)/verzorger(s) van de jaarlaag.
Van gezinsleden en directe contacten van de besmette leerling of
medewerker wordt verwacht dat zij gedurende 10 dagen in quarantaine
gaan en dat zij zich laten testen.
Mondkapjes: Vanaf maandag 5 oktober is voor leerlingen en personeelsleden
het dragen van mondkapjes binnen onze school verplicht tijdens de
leswisselingen en tijdens de pauzes in de binnenruimtes. Zij mogen hun
mondkapje afdoen als zij willen eten en drinken. Buiten hoeven ze dus geen
mondkapje te dragen.
Consequenties voor ons onderwijs: Er zijn meer dan normaal docenten en
leerlingen afwezig in verband met ziekte óf omdat zij een testuitslag moeten
afwachten of in quarantaine zijn. Dat heeft invloed op ons onderwijs.
Wat kunt u verwachten:
Fysieke les: Als de docent en alle leerlingen gezond en aanwezig zijn,
gaat de ‘fysieke’ les gewoon door.
Hybride les: Als de docent aanwezig is, maar er leerlingen thuis zijn
die niet ziek zijn, is ons uitgangspunt dat er een ‘hybride’ les gegeven
wordt: dat betekent dat de les in het lokaal door de docent wordt
gegeven en dat die door de leerlingen thuis gevolgd kan worden. Deze
les wordt op het normale moment in het rooster gegeven.
Dit zijn, volgens ons uitgangspunt, ‘live stream’ lessen. Voor deze
lessen gelden de landelijke privacyregels. De leraar bepaalt zelf of hij in
beeld is. De leraar bepaalt ook hoe hij ‘live streamt’. De leraar kan
besluiten om in bepaalde situaties niet te ‘live streamen’.
Als een docent niet ‘live streamt’ maakt hij met de conrector afspraken
over hoe hij zijn les verzorgt: hoe hij contact heeft met de leerling thuis
en hoe hij deze feedback geeft.
Online les: Als de docent niet naar school mag komen maar niet ziek
is, verzorgt hij een les vanuit thuis. Dit is een ‘online les’. De leerlingen
volgen de les in het lokaal of thuis. In het lokaal wordt toezicht
gehouden door een collega.
Scherm aan: We verwachten dat leerlingen bij onderwijs afstand, bij
het gebruik van Zoom, hun scherm aanzetten. Alleen de docent kan
hen dan zien.












Feedback: Wij verzorgen lessen, waarin we leerstof aanbieden en waarin we
de leerlingen feedback geven. Het gaat erom dat hij weet of hij de leerstof
beheerst, of hij zich voldoende snel ontwikkelt en of zijn aanpak goed is.
Lockdown: Als er weer een volledige lockdown komt, passen we
bovenstaande regels aan.
Leerplicht: Voor thuisonderwijs geldt de leerplicht. Ouders/verzorgers zijn
verantwoordelijk voor de aanwezigheid van hun kinderen op school en ook
–bij afwezigheid op school- voor de aanwezigheid van hun kinderen tijdens
het onderwijs op afstand. De docent controleert of de leerling aanwezig is en
deelneemt aan de les. Als een leerling niet aanwezig is of niet deelneemt,
meldt de leraar hem absent.
- Boxmeer: We verzoeken de ouder(s)/verzorger(s) bij ziekmelding via de
Magister App, als dat van toepassing is, te vermelden dat het om
“quarantaine” gaat.
- Gennep: We verzoeken de ouder(s)/verzorger(s) bij de telefonische
ziekmelding aan te geven dat het om “RIVM”gaat.
Mentor: Elke mentor heeft minstens één keer per week contact met de
leerlingen die drie dagen of meer thuis zijn. Hij houdt zo contact. Hij vraagt ook
of de leerlingen les hebben gekregen.
ICT: Als een leerling niet beschikt over een geschikte computer met camera of
over een goede internetverbinding, geven de ouder(s)/verzorger(s) dit door
aan de mentor. Na de melding door de mentor probeert de school ervoor te
zorgen dat de betreffende leerling wel onderwijs op afstand kan volgen.
Gedragsregels voor leerlingen bij onderwijs op afstand:
- Reageer niet anoniem op artikelen, berichten etc. maar zeg wie je bent.
- Gedraag je online zoals je dat ook binnen (en buiten) de school hoort te
doen.
- Gebruik sociale media in de les alleen als je daar toestemming voor hebt
van de docent.
- Reageer niet op andere berichten van binnen en buiten de school tijdens
lestijd.
- Het is niet toegestaan om op welke wijze dan ook, opnames, foto’s,
schermafbeeldingen, video’s en/of geluid van de lessen te maken, op te
slaan en/of te delen.
Het goed naleven van deze laatste maatregel is een absolute voorwaarde
voor onderwijs op afstand. De schoolleiding zal nadrukkelijk optreden als de
regel overtreden wordt. Wij vragen docenten om dit met hun leerlingen te
bespreken en ouder(s)/verzorger(s) om dit met hun kinderen te bespreken.
We vertrouwen erop dat we zo samen een veilig leerklimaat kunnen
realiseren.
Ventilatie: Met betrekking tot de ventilatie voldoen de gebouwen en lokalen
van onze school aan het bouwbesluit. Zowel in Boxmeer als in Gennep is de
gemeente verantwoordelijk voor de voorzieningen voor een goede
luchtkwaliteit.

