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Vragen en antwoorden                  
 
Online informatieavond over coronamaatregelen op Elzendaalcollege op 
20-09-2021 
 
Veranderde coronamaatregelen  

• De 1,5 meter afstand houden is niet meer verplicht vanaf 25 september, maar het 
blijft een advies.  
o Het is aan leerlingen en personeel zelf om voldoende afstand te blijven 

houden.  

• Zijn de regels in Boxmeer en Gennep hetzelfde? 
o Ja, we volgen voor beide locaties de regels van de overheid.  

 
Testen 

• Als een leerling verkoudheidsklachten heeft, welke test moet een leerling dan af 
laten nemen? 
o Het (dringend) advies is om een test bij de GGD te laten afnemen. In 

afwachting van de test moet de leerling in quarantaine.  
Een zelftest is preventief en is niet bedoeld als testmogelijkheid bij klachten.  

• Als een leerling verkoudheidsklachten heeft en negatief getest is, mag de leerling 
dan weer naar school? 
o De leerling kan na een negatieve test weer naar school. Bij ernstige 

verkoudheidsklachten is het raadzaam om thuis uit te zieken, voordat een kind 
weer naar school komt.  

• Moet je testen voor een excursie naar de Efteling? 
o Nee, voor de Efteling is geen test nodig.  

• Waar kunnen leerlingen op school zelftesten ophalen? 
o Op de locatie Gennep kunnen de leerlingen zelftesten ophalen bij de 

coördinatoren, bij de front office en in de lokalen van Z&W, PIE en DP.  
o Op de locatie Boxmeer worden de zelftesten door de conciërges uitgedeeld. 

Een leerling kan aangeven als hij/zij geen test wil ontvangen.  
De zelftesten kunnen ook bij de conciërges in gebouw B en S worden 
opgehaald.  

• Om te voorkomen dat leerlingen onderling discussiëren over het ophalen van 
zelftesten zou het een idee zijn om zelftesten op de toiletten te leggen? 
o Het is belangrijk om de veiligheid van de leerlingen te waarborgen. Of de 

toiletten geschikt zijn om er zelftesten neer te leggen, betwijfelen we. We 
denken na over een goede oplossing.   

 
Online lessen 

• Zijn de lessen weer online voor leerlingen die thuis in quarantaine zijn? 
o Na de introductieweken in Gennep en de activiteitendagen in Boxmeer worden 

de lessen weer online aangeboden aan leerlingen die thuis in quarantaine zijn.  
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Ventilatie 

• Is de ventilatie op school op orde? Tijdens mentorgesprekken was het benauwd 
in het lokaal.  
o In het najaar van 2020 is de ventilatie gecontroleerd en daar waar nodig 

verbeterd. Deze voldoet aan de richtlijnen van het bouwbesluit.  
We moeten echter blijven luchten tijdens leswisselingen en in de pauzes.  

• Denken jullie bij het ventileren ook aan kinderen met gevoelige luchtwegen?  
o Het ventileren dient vooral tijdens leswissels en in pauzes te gebeuren. Het is 

goed om onze collega’s er weer op te wijzen  
 
Reizen 

• Zou het verstandig zijn om de reizen verder weg, bijvoorbeeld naar Tsjechië, te 
verplaatsen naar België of Duitsland? 
o We bekijken alle opties, maar dat gebeurt nu op vele middelbare scholen in 

Nederland. Het is niet zo eenvoudig om op korte termijn een nieuwe 
bestemming te vinden met een passend programma.  

• Waarom gaat de reis voor 4-vwo in Nederland (naar Evertsoord) niet door en de 
reis naar Ameland wel? 
o De locatie Evertsoord is een kleine locatie, die onder normale 

omstandigheden en bij goed weer groot genoeg is. Met de coronamaatregelen 
en de mogelijkheid van slecht weer is de locatie niet groot genoeg voor een 
groep van 100 leerlingen en begeleiders. De ventilatie is onder normale 
omstandigheden op orde. Met de extra eisen die wij stellen aan de ventilatie 
op dit moment, vinden wij Evertsoord minder geschikt.  

• Wat gebeurt er als leerlingen op Ameland klachten krijgen? 
o Dan nemen we eerst contact op met ouder(s)/verzorger(s). In overleg met hen 

wordt besloten wat er moet/kan gebeuren.  

• Is er voor Ameland een coronacheckapp nodig? 
o Nee, voor Ameland heeft geen enkele leerling een coronacheckapp nodig.  

• Neemt school zelftesten mee naar Ameland? 
o Nee, school neemt geen zelftesten mee naar Ameland. Mochten leerlingen 

zelftesten mee willen nemen, dan kunnen ze die op school krijgen en in 
overleg met hun ouder(s)/verzorger(s) in hun eigen bagage meenemen.  

• Is er al duidelijkheid over de ski-reis (vestiging Boxmeer)? 
o We hebben nog geen besluit genomen over de ski-reis. Uiterlijk binnen een 

maand zal er duidelijkheid zijn.  
 
Vaccinaties  

• Komen er lessen over vaccinaties? 
o Op dit moment zijn er geen plannen om lessen te maken over vaccineren.  

• Hoe gaat school het gesprek over vaccinatie voeren?  
o De collega’s die in het kader van burgerschap gesprekken voeren over 

maatschappelijke thema’s weten hoe zij deze onderwerpen op een voor 
iedereen veilige manier kunnen aansnijden.  

• Er is gevraagd naar de vaccinatiestatus. Wat gaat u eraan doen? 
o We spreken onze collega’s aan op deze vragen.  

• Zijn er zieken na vaccinaties? 
o We zijn daarvan niet op de hoogte.  
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Overheidsbeleid  

• Waarom is er een onderscheid voor testen en quarantaine in immune en niet-
immune personen? Gevaccineerden kunnen ook besmettelijk zijn.  
o Het onderscheid wordt door de overheid gemaakt. Het RIVM geeft aan dat uit 

onderzoek blijkt dat gevaccineerden een aanzienlijk lagere kans hebben om 
besmet te raken en om het virus door te geven.  

 

• Wat is het standpunt van de school als het gaat om de coronacheckapp? 
o School neemt daarin geen standpunt in anders dan dat wij het overheidsbeleid 

volgen.  

• Een groep ouders, van wie een aantal aangesloten is bij Wij, de ouders, vraagt 
school om niet klakkeloos het overheidsbeleid te volgen, maar ook andere 
meningen van wetenschappers en medisch specialisten mee te nemen.  
o School volgt het overheidsbeleid dat wil zeggen dat we ons houden aan wet- 

en regelgeving zoals dat in ons democratisch bestel tot stand gekomen is. Het 
staat iedereen vrij er andere meningen op na te houden.  


