Q&A omtrent corona

versie 24 november 2021

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.
Q) Mijn kind is volledig gevaccineerd maar nu verkouden, mag hij/zij naar school?
A) Nee, ook wanneer iemand volledig gevaccineerd is blijft het advies om uw kind te laten testen en
de uitslag thuis af te wachten.
Q) Mijn kind zit thuis vanwege Corona, kan hij/zij de lessen online volgen?
A) Alle lessen worden fysiek gegeven, leerlingen die vanwege ziekte thuiszitten kunnen een
medeleerling vragen via Teams de uitleg door te sturen, indien niet mogelijk kan de leerling contact
opnemen met de docent om dit te regelen (mits in staat om te werken).
Q) Wordt de klas geïnformeerd wanneer een docent positief getest is?
A) Leerlingen worden op de hoogte gebracht om hun gezondheid tien 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) Mijn kind ziet op tegen de drukte op school, kan school hierin iets aanpassen zoals voor de
zomer?
A) Het klopt dat de gangen druk zijn, nu alle leerlingen op school zijn. Voor leerlingen die dit spannend
vinden kunnen er afspraken gemaakt worden om zich veilig te voelen, bijvoorbeeld in het lokaal
wachten tot de gang rustig is, voordat hij naar het volgende lokaal gaat. Leerlingen kunnen via
corona.ng@cals.nl aangeven dat ze in gesprek willen over hun schoolgang.
Bovenlangs zijn de gangen over het algemeen rustig.
Q) Mijn kind is nauw contact van iemand die positief getest is maar reeds gevaccineerd, mag
hij/zij wel naar school?
A) Ja, wanneer iemand ‘imuun’ is, d.w.z. minimaal 2 weken na je tweede vaccinatie of wanneer je
binnen een half jaar Corona gehad hebt, hoef je niet in quarantaine als nauw contact, tenzij het om
een huisgenoot gaat.
Q) Mijn kind test positief op een zelftest, nu maken we een afspraak bij de GGD, mag mijn
andere kind wel naar school totdat die uitslag er is?
A) Nee, ook bij een positieve zelftest van een huisgenoot wordt men geacht in quarantaine te gaan.
Voor verdere vragen over Corona kunt u mailen naar corona.ng@cals.nl

