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Arnhem,  11-9-2020 

Betreft: Update corona 1 

 

 

 

Beste leerling(en) en ouder(s)/verzorger(s), 

 

De eerste weken van het schooljaar zijn inmiddels verstreken! Het voelt ontzettend fijn dat 

iedereen weer door onze gangen kan lopen en lessen kan volgen. Maar het is natuurlijk geen 

gewone start van het schooljaar. Corona is nog niet weg uit Nederland en een aantal scholen 

in de regio heeft inmiddels al te maken gehad met besmettingen van leerlingen en/of 

collega’s met het virus.  

 

Binnen onze school hebben we een Corona kernteam dat regelmatig samenkomt. Binnen dit 

team bespreken we de actualiteiten rondom het virus en het aanpassen van maatregelen, 

zodat we zo snel mogelijk kunnen anticiperen op voorkomende situaties en jullie hierover 

goed en tijdig kunnen informeren. Het lijkt ons dan ook verstandig om een aantal regels en 

afspraken voor jullie op een rij te zetten. 

 

 

Algemeen 

Wij volgen op school de richtlijnen van het RIVM en het kabinet. Dat betekent bij klachten 

het volgende: 

 

Leerling heeft klachten 

 Heb je één of meer van de volgende klachten? Verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, 

loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts, plotseling verlies 

van reuk en/of smaak.  

Laat je testen en blijf thuis tot de uitslag bekend is. Blijkt uit de test dat je besmet bent 

met het coronavirus? 

o Nee. Dan hoef je niet meer thuis te blijven en mag je weer naar school.  

o Ja. Je mag pas weer naar school, als je 24 uur geen klachten hebt en het minimaal 

7 dagen geleden is dat je klachten kreeg. Om niet te veel te missen, kunnen we 

ervoor zorgen dat je digitaal onderwijs kan volgen. Geef daarom gelijk aan school 

door of je in quarantaine moet.         

 

Klachten bij een huisgenoot 

 Heeft je huisgenoot alleen verkoudheidsklachten (en dus geen van de andere klachten 
zoals verhoging, koorts en/of benauwdheid)? Dan mag jij wél naar school komen. 

 Woon je in huis met iemand die verhoging, koorts en/of benauwdheid heeft? Je 
huisgenoot of gezinslid moet zich laten testen. Het hele gezin/huishouden moet 

thuisblijven tot de uitslag bekend is. Blijkt uit de test dat je huisgenoot besmet is met het 

virus? 

o Nee. Dan mag je weer naar school. Tenzij je klachten krijgt, dan moet je je laten 

testen. 
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o Ja. Bij een positieve testuitslag volgt bron- en contactonderzoek door de GGD. 

Iedereen in het huishouden blijft thuis en handelt naar het advies van de GGD. 

Om niet te veel te missen, kunnen we ervoor zorgen dat je digitaal onderwijs kan 

volgen. Geef daarom gelijk aan school door of je in quarantaine moet.         

 

We willen jullie vragen om bij ziekmeldingen aan de telefoon of in de app, aan te geven of de 

klachten corona-gerelateerd zijn.  

 

Docent heeft klachten 

Natuurlijk kunnen niet alleen onze leerlingen klachten krijgen, maar docenten ook. Bij 

klachten moeten docenten ook thuis blijven in afwachting van hun test. Helaas zijn de 

teststraten op dit moment overbelast, en kan het dus langer duren voordat docenten weer 

fysiek onderwijs kunnen geven. Wanneer een docent zich niet ziek voelt, zullen we ervoor 

zorgen dat het onderwijs digitaal door kan gaan. Dit zal gebeuren door bijvoorbeeld een 

digitale les aan de klas, een instructievideo en/of chatmoment met een klas. 

 

Net zoals vorig schooljaar tijdens de lockdown-periode, zal dit gebeuren via Office365 Teams. 

Afhankelijk van jouw specifieke rooster volg je deze les vanuit een lokaal of andere 

aangewezen ruimte. Zit je in quarantaine? Dan volg je deze les uiteraard vanuit huis. Om dit 

zo goed mogelijk te laten verlopen, doen we een sterk beroep op je eigen 

verantwoordelijkheid. Zo dien je je bijvoorbeeld zelf aan te melden voor de les.   

Is de docent te ziek om dit te kunnen verwezenlijken? Dan komt de les tijdelijk te vervallen. 

Net zoals gebruikelijk zal bij langdurige ziekte worden gezocht naar een vervanger.  

 

 

Onderwijs 

Fysiek onderwijs is nu de basis. Jullie volgen op dit moment jullie normale rooster. We 

streven er naar om jullie zoveel mogelijk te kunnen blijven ontvangen bij ons school en zullen 

er alles aan doen om de lessen zoveel mogelijk door te laten gaan. Bij sterke toename van het 

aantal besmettingen in onze regio kan het echter zijn dat er roosterwijzigingen noodzakelijk 

zijn. We zullen jullie daar waar nodig zo snel mogelijk informeren. 

 

Wanneer je als leerling in quarantaine moet of thuis zit i.v.m. afwachting van een test, werk je 

zelfstandig volgens de klaargezette planners/opdrachten in ITS learning. Dit is de ELO die 

jullie gewend zijn en tevens het belangrijkste communicatiekanaal voor onze leerlingen met 

de docenten. Ook kunnen daar presentaties (bijv. ppt / Lesson-up) teruggekeken worden. 

Bij quarantaine of langere afwezigheid kijken we wat je nodig hebt om digitaal de lessen te 

volgen. Waar mogelijk krijg je de optie tot het online volgen van delen van de les. In ieder 

geval de klassikale instructie en een kort moment om vragen te stellen, bijvoorbeeld via 

chatfunctie. Net zoals hierboven staat, geldt ook dat dit via Office365 Teams gebeurt. Het is je 

eigen verantwoordelijkheid als leerling om je aan te melden voor de les. 

 

Om leerlingen deze optie te kunnen bieden van digitaal onderwijs thuis of bij ons op school 

bij afwezigheid van een docent, vragen we de leerlingen om de beschikking te hebben over 

een device (laptop, tablet etc.). Deze devices moeten door de leerlingen mee kunnen worden 
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genomen naar school. Wanneer dit tot problemen leidt, kan er contact gezocht worden met 

onze ICT-coördinator Manon Schalken. 

 

Achterstand 

De overheid heeft geld beschikbaar gesteld om eventuele achterstanden opgelopen door 

Corona weg te kunnen werken. Op dit moment zijn we bezig met een inventarisatie om te 

bepalen welke leerlingen hier het meest mee geholpen zouden zijn en op welke manier we dit 

traject kunnen inrichten. Zodra dit duidelijk is, zullen we de leerlingen en ouders die dit 

betreft benaderen. 

 

 

Gebouw 

In onze lokalen is een 1,5 m zone afgeplakt. Hiermee houdt de docent in het lokaal voldoende 

afstand tot jullie en kunnen jullie makkelijker afstand houden van de docent. In ieder lokaal, 

kantoor, wc en de ontvangsthal is desinfectiemiddel aanwezig. Wij maken gebruik van vaste 

aangegeven looproutes in de school. Volg deze routes ook! Loop in de gangen zoveel mogelijk 

aan de rechterkant en voorkom opstoppingen in de gangen. Blijf dan ook niet hangen voor 

lokalen of in de gangen.  

In de zomervakantie is onze school gecontroleerd en wij zijn blij dat ons gebouw voldoet aan 

de richtlijnen. Het mechanisch ventilatiesysteem vullen wij aan met handmatige ventilatie 

door het veelvuldig en systematisch openzetten van deuren en ramen. 

 

GGD 

Als we ondanks ieders inspanning en maatregelen toch te maken krijgen met een besmetting 

van leerling of medewerker, dan zullen we jullie hier zo snel mogelijk over informeren. We 

treden dan onmiddellijk in contact met de GGD voor advies.  

Samen tegen corona 

Het omgaan met de Corona-situatie vraagt om constante bijstellingen. We zullen dus nog wel 

vaker communiceren hierover. Met de bovenstaande afspraken hopen we in ieder geval dat 

we het schooljaar goed kunnen voortzetten. We doen hierbij nadrukkelijk een beroep op 

ieders verantwoordelijkheid. Wees alert naar elkaar en houd je aan de afspraken. Ook horen 

we het heel graag van jullie wanneer we zaken kunnen verbeteren en welke ideeën je daar 

over hebt. We vragen je dan om dit door te geven aan onze Corona-contactpersoon Karen 

Berendsen (montessori@montessoriarnhem.nl of telefonisch: 026-3209830). Het eerste 

aanspreekpunt voor de leerling is zoals altijd de mentor. 

 

Simpel gezegd, de basisregels: 

 Houd 1,5 meter afstand van docenten en van andere personeelsleden; 

 Was regelmatig je handen; 

 Hoest en nies in je elleboog; 

 Blijf niet langer op school als strikt noodzakelijk. 
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Deze update wil ik graag nog afsluiten met een compliment naar velen van jullie toe. We zien 

en horen dat jullie je best doen om zoveel mogelijk rekening te houden met de maatregelen. 

Houd dit vol! Dan kunnen we er samen voor zorgen dat de school open kan blijven.  

 

Alvast veel dank voor jullie medewerking.   

 

Prettig weekend, 

Namens alle medewerkers van het Montessori College, 

Sander Luttje  

Directeur 


