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NIEUWSBRIEF 5 oktober 

 

 

Corona – laatste nieuws 
Met het intreden van de herfst lopen helaas ook het aantal coronabesmettingen op, 

niet alleen onder de leerlingen, maar vooral ook onder onze collega's. We hebben 

daarom meer uitgevallen lessen dan ons lief is.  

Inmiddels zijn we bezig met de organisatie van een coronateam, dat zich voorbereidt 

op mogelijke toekomstige maatregelen. We hopen van harte dat onze 

voorbereidingen niet nodig blijken te zijn. Hieronder vindt u informatie over de 

richtlijnen corona (herhaling van Nieuwsbrief van 7 september).  

Richtlijnen Corona 

Heb je coronaklachten doe een zelftest. Test je positief, check de richtlijnen wat je 

moet doen op de website MijnVraagOverCorona.nl | Rijksoverheid.nl. Een website 

met de laatste informatie over het coronavirus, overzichtelijk op één plek en 

ingedeeld in verschillende categorieën zoals testen, prikken, isolatie/quarantaine en 

reizen. (Bron: Rijksoverheid)  

Zelftesten – (vrijwillig) gebruik mondkapje 

De leerlingen kunnen bij de receptie in gebouw S en B zelftesten ophalen. Uiteraard 

respecteren we het gebruik van mondkapjes binnen onze school. 

 

Cameragebruik 

Is een leerling positief getest dan gaat hij/zij in quarantaine. Meld de afwezigheid als 

gevolg van quarantaine, want dan zet de docent de camera aan. De leerling volgt de 

les vanuit thuis. Er staat geen link in Magister (zoals de leerling gewend was met 

Zoom). De lessen volgen de leerlingen via Teams. In de mentorles worden de 

leerlingen hierover geïnstrueerd.  

 

Als een leerling met bijvoorbeeld griep ziek thuis is, zetten wij geen camera aan. Een 

zieke leerling is thuis om te herstellen. We willen graag de leerlingen, zodra het kan, 

in de les op school. Is een leerling langdurig ziek dan lopen de afspraken over het 

gebruik van de camera via de ondersteuningscoördinator.   

 

Ventilatie – warme kleding 
Als het buiten kouder wordt en we willen (en moeten ventileren), dan kan het soms 

wat frisser zijn in de lokalen tijdens de lessen. We willen onze leerlingen niet met 

jassen aan in de klas, maar vragen hen dan warmere kleding te dragen.   

https://mijnvraagovercorona.nl/
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Groepsbesprekingen - minirooster 

In verband met groepsbesprekingen hebben alle leerlingen volgende week les 

volgens onderstaand minirooster: 

1e uur 08.30 - 09.10  

2e uur 09.10 - 09.50  

3e uur 09.50 - 10.30  

pauze 10.30 - 10.50  

4e uur 10.50 - 11.30  

5e uur 11.30 - 12.10  

6e uur 12.10 - 12.50  

pauze 12.50 - 13.20  

7e uur 13.20 - 14.00  

8e uur 14.00 - 14.40 

 

Fietsverlichtingsactie woensdag 2 november 
De fietsverlichtingsactie komt er weer aan! Deze is op woensdag 2 november bij de 

fietsenstalling van gebouw B, van 12.00 tot 16.00. Ook de onderbouwleerlingen 

kunnen hier hun fietsverlichting laten controleren.  

 

 

 

 

Link naar jaaragenda: 

 

Jaaragenda - Elzendaalcollege 

 
 
 

 

https://www.elzendaalcollege.nl/ouders/jaaragenda-boxmeer

