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De eerste twee lesweken zitten erop. Onderwijs in corona-tijd. Wij zijn tevreden hoe het 

tot nu toe gaat. De docenten beschikken over beschermingsmiddelen, de leerlingen 

wassen hun handen bij binnenkomst en we hebben maatregelen genomen die ervoor 

zorgen dat leerlingen en medewerkers anderhalve meter uit elkaar blijven. Soms 

passen we dingen aan, bijvoorbeeld een derde desinfectiezuil bij de leerlingeningang.  

Op dit moment vragen we in elke pauze aan de leerlingen van één van de drie leerjaren 

om buiten te pauzeren. In de komende weken zullen we bekijken hoe dat moet als het 

slechter weer wordt. We zullen ook bekijken of deze maatregel echt noodzakelijk is. 

Alle lokalen worden maximaal geventileerd. Dat zullen we ook blijven doen als het 

buiten wat kouder wordt. Het advies is dan ook om goed de buitentemperatuur in de 

gaten te houden zodat leerlingen zich voldoende warm kunnen kleden.   

We kunnen het niet vaak genoeg herhalen.. 

We herhalen hier graag nog eens hoe u ons kunt helpen om onze school zo veilig 

mogelijk te houden, voor de leerlingen en de medewerkers.  

• Leerlingen die klachten hebben die horen bij het Coronavirus blijven thuis. Dat 

zijn klachten als: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn. Ook bij hoesten, 

benauwdheid, plotseling verlies van reuk of smaak, verhoging (tot 38 graden 

Celsius) of koorts. We vragen u de school op de hoogte te stellen. Bij 24 uur 

klachtenvrij mogen leerlingen weer naar school. 

 

• Leerlingen blijven ook thuis als iemand anders in huis koorts heeft en verkouden 

is. We vragen u de school op de hoogte te stellen. Als iedereen 24 uur geen 

klachten heeft, mag uw kind weer naar school. 

• Als uw kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is, dan herkent u de 
klachten. Uw kind mag dan gewoon naar school. Twijfelt u, of zijn de klachten 
anders dan u gewend bent? Houd uw kind dan thuis tot de (nieuwe) klachten 
voorbij zijn of laat uw kind testen. 
 

• Vanaf 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen op het coronavirus, 

zodat je weet waar je aan toe bent. Ook bij milde klachten kan dat. De test is 

gratis. Informatie staat op de site van de GGD IJsselland. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken


• Een leerling die een coronatest ondergaat blijft thuis totdat de uitslag van de test 

bekend is en blijkt dat de leerling niet besmet is. Is de test negatief dan kan uw 

kind direct weer naar school, mits er geen sprake is van koorts en/of ernstige 

benauwdheid. We vragen u de school op de hoogte te stellen. 

 

• Elke volwassene die voor een afspraak De Boerhaave bezoekt moet zich 

registreren bij de receptie. We vragen u uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, 

de persoon waarmee u een afspraak heeft en het begin- en eindtijd van het 

bezoek te noteren. Daarna kunt u de medewerker bezoeken waarmee u een 

afspraak hebt gemaakt.  

  



Wat bij een positieve test? 

Als een gezinslid van een leerling positief is getest op corona, dan blijft de leerling 

natuurlijk thuis. Datzelfde geldt voor het geval een leerling zelf corona blijkt te hebben. 

Het is aan de GGD om, op basis van bron- en contactonderzoek, een quarantaine-

advies aan medeleerlingen te geven. Dat is niet aan school, maar we gaan er wel van 

uit dat ouders en leerlingen zich houden aan dit advies. De leerling komt in dat geval 

tien dagen niet naar school. U begrijpt hopelijk dat wij als school heel terughoudend zijn 

in het verstrekken van informatie hieromtrent aan medeleerlingen en aan ouders. De 

privacywetgeving eist die terughoudendheid. Als u vragen of zorgen heeft, neem dan 

gerust contact op met de teamleider.  

Als een docent afwezig is in verband met corona, maar geen fysieke klachten heeft, dan 

zal hij lessen vanuit huis verzorgen. De klas wordt hierover geïnformeerd. 

Als een leerling vanwege corona (quarantaine of in afwachting van een testuitslag) niet 

naar school kan, maar geen fysieke klachten heeft, dan kan hij vanuit thuis onderwijs 

volgen. Uiterlijk 48 uur na de afwezigheidsmelding wordt van de leerling verwacht dat hij 

de lessen volgt. Het is nog niet mogelijk om in alle gevallen voor elk vak en voor elke 

individuele leerling die thuisonderwijs moet volgen, dat via Teams te doen. We willen de 

komende weken aanzien hoe het aantal leerlingen dat thuis moet blijven zich ontwikkelt. 

Tot die tijd zal elke docent aangeven op welke manier de thuiszittende leerling zijn werk 

kan doen. Over enkele weken zullen we met een meer algemene afspraak komen.  

 

Ouder-informatie avonden 

Deze week zijn de ouder-informatie avonden voor het tweede en derde leerjaar. We 

nemen de ervaringen van deze avonden mee in onze voorbereiding van de 

informatieavond voor de brugklas-ouders. We informeren u hierover dus iets later dan 

gepland. We weten al wel dat we op twee dagen gaan zitten.  

- woensdag 16 september: 1A, 1B, 1C, 1D                                                                        

- donderdag 17 september: 1HXL, 1EA, 1Ga, 1EGA 

  



 

Agenda komende weken 

 

31-08-20 Ouderavond klas 2 vwo  

01-09-20 MR vergadering 

02-09-20 Ouderavond klas 2 havo  

07-09-2020 Schoolfotograaf op school 

15-09-2020 CBO-test: 1Ga, 1EA en 1EGA 

16-09-2020 Ouderavond: 1A,1B,1C,1D                                                    

17-09-2020 Ouderavond: 1HXL,1EA,1EGA,1Ga                                                                                                                                                                                                               

18-09-2020 Deadline aanmelding mentorspreekavond 

23-09-2020 Theater lj2 

28-09-2020 Mentorspreekavond  

29-09-2020 Klankbordgroepen lj1, 2, 3 

01-10-2020 Mentorspreekavond 

02-10-2020 MAS Expo lj3 

12-10-2020 t/m 23-10-2020 Herfstvakantie 

02-11-2020 Roostervrije ontwikkeldag, lln geen les, wel beschikbaar 

04-11-2020 t/m 11-11-2020 Toetsweek 1 

 

 

 

 


