Q&A omtrent Corona
versie 25 september 2020
Q) Volgens het RIVM mag je gewoon naar school wanneer een huisgenoot getest wordt en jij
geen klachten hebt, maar in jullie regels staat dat dit niet mag, waarom niet?
A) Wij waren hier, ook op advies van de GGD, iets strenger in dan het RIVM, in de hoop te voorkomen
dat een grote groep leerlingen in quarantaine zou moeten, wanneer een leerling toch klachten
ontwikkelt en besmet blijkt te zijn. Deze week hebben we bericht van de GGD ontvangen dat de
quarantaine richtlijnen aangepast zijn. Daarom hebben ook wij onze richtlijnen per 25 september 2020
bijgesteld. Zie daarvoor het actuele protocol dat op de website staat.
Q) Mijn kind is nog geen 13 jaar maar snottert en is verkouden, mag hij naar school?
A) Nee, wij hanteren binnen school voor alle leerlingen de richtlijn dat ze bij klachten thuis blijven en
zich laten testen. Aangezien leerlingen onder de 13 jaar niet snel getest worden, mogen ze wel weer
naar school wanneer de klachten 24 uur voorbij zijn.
Q) De wachttijden bij de GGD om te testen lopen op naar soms 4 tot 5 dagen, dit betekent dat
iemand al snel een week thuis zit, kunnen jullie meer online aan gaan bieden?
A) Docenten gaan er vanaf maandag 28 september voor zorgen dat iedere les via Teams te volgen is
voor de thuiswerkende leerlingen. Dit kan via een eigen laptop of via die van een leerling, dat bepaalt
de docent. De leerling kan dan inloggen op de Teams-pagina van die les.
Q) Waarom worden niet alle klassen op de hoogte gebracht wanneer een docent positief getest
is?
A) Inmiddels hebben we dit aangepast in het protocol. Leerlingen worden op de hoogte gebracht om
hun gezondheid 14 dagen te monitoren op Corona gerelateerde klachten wanneer zij twee dagen voor
de eerste symptomen van de positief geteste docent les gehad hebben.
Q) Mijn dochter is negatief getest maar hoest nog wel, mag zij naar school?
A) Leerlingen die een negatieve testuitslag hebben mogen in principe naar school wanneer de
klachten hetzelfde zijn of afnemen. Alleen wanneer er nog hevig gehoest wordt, verzoeken we een
leerling toch thuis te blijven, om te voorkomen dat klasgenoten worden aangestoken en vanwege
verkoudheid naar huis moeten. Wanneer de klachten toenemen zal opnieuw een test afgenomen
moeten worden.
Q) Als ik in quarantaine moet voor 10 dagen en ik voel me goed, mag ik dan toch naar school?
A) Als je in quarantaine gaat duurt deze 10 dagen. Houd je daaraan!

