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Arnhem, 25-5-2021
Betreft: Corona update 9
Beste leerlingen en ouder(s)/verzorger(s),
Afgelopen weekend werd bekend dat alle middelbare scholen vanaf volgende week mogen
opengaan voor alle leerlingen. Wij zijn, waarschijnlijk net zoals jullie, heel erg blij dat jullie
weer allemaal volledig fysiek les kunnen volgen! Vanaf maandag 31 mei aanstaande zijn
jullie dan ook weer allemaal welkom op school.
Onderwijs
Vanaf maandag 31 mei geven we weer volledig fysiek onderwijs volgens het huidige lesrooster
(60’). Onderling hoeven leerlingen geen 1,5 meter afstand te houden. Leerlingen dienen wel
1,5 meter afstand te houden van medewerkers. In onze lokalen is een 1,5 m zone afgeplakt.
Hiermee houden de docenten in het lokaal afstand tot jullie en omgekeerd.
In ieder lokaal, kantoor, wc en de ontvangsthal is desinfectiemiddel aanwezig. We willen
jullie vragen om bij binnenkomst in het lokaal jullie handen te ontsmetten en bij het verlaten
van het klaslokaal ook jullie tafel en stoelen hiermee te desinfecteren.
Om de leswisselingen goed te laten verlopen, gelden de volgende afspraken:
 Leerlingen verlaten de les 5 minuten voor eindtijd van de les, waarbij ze een
mondkapje dragen;
 Leerlingen lopen gelijk volgens de looproutes door naar de volgende les;
 Leerlingen lopen direct het lokaal in en nemen plaats;
 De docent heeft zoveel mogelijk een vast lokaal en loopt (indien hij van lokaal moet
wisselen) na de leerlingen op de oorspronkelijke eindtijd van de les;
 Het is niet de bedoeling dat er pauze wordt gehouden tussen de leswisselingen, daar
zijn de reguliere pauzes voor.
Leerlingen die noodgedwongen langer in quarantaine moeten, werken zelfstandig volgens de
klaargezette planners/opdrachten in ITS Learning. Zij krijgen de mogelijkheid tot het volgen
van de klassikale uitleg via MS Teams. Dit kan alleen bij een melding door ouders. De leerling
meldt zichzelf aan voor de uitleg.
Basisregels
Naast bovenstaande, blijven uiteraard de RIVM-richtlijnen van kracht. Om te zorgen dat we
ook volledig open kunnen blijven en/of te voorkomen dat er (groepen) leerlingen of
medewerkers in quarantaine moeten, is het van groot belang om ons hieraan te houden.


Hebben leerlingen één of meer van de volgende klachten: verkoudheidsklachten,
hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts, plotselinge verlies van reuk en/of smaak?
Maak een afspraak met de GGD en laat je kind testen. De leerling blijft thuis tot de
uitslag bekend is.
o Bij een negatieve uitslag, mag hij/zij weer naar school.
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Bij een positieve uitslag, mag hij/zij pas weer naar school, als het minimaal 7
dagen geleden is dat hij/zij klachten kreeg en minimaal 24 uur klachtenvrij is.
Houd 1,5 meter afstand van docenten en andere personeelsleden;
Was regelmatig je handen;
Hoest en nies in je elleboog;
Blijf niet langer op school als strikt noodzakelijk.
o






Mondkapjesplicht
Vanaf 1 december geldt er een algehele mondkapjesplicht in publieke ruimtes. Wij merken
dat jullie het steeds moeilijker vinden om automatisch een mondkapje te dragen. Hoe
vervelend ook, dit is nog wel steeds verplicht. Zorg er dan ook voor dat je een mondkapje bij
hebt, en dat je hem ook draagt als je je verplaatst in de gangen.
Zelftesten
Eén van de voorwaarden om volgende week open te kunnen gaan, is dat leerlingen de
mogelijkheid krijgen om thuis twee keer per week een zelftest te doen. Deze testen moeten
door school verstrekt worden. Het zelftesten is een dringend advies van de overheid, geen
verplichting. Om deze reden geven wij jullie aankomende week 2 testen mee. Per week zullen
er nieuwe testen verstrekt worden. Mocht je vragen hebben over de zelftesten, dan kun je je
bij onze collega Fred Berendsen melden.
Als een leerling middels de zelftest een positieve uitslag heeft, dan dient er via
http://www.coronatest.nl/een nieuwe testafspraak te worden gemaakt bij de GGD. Graag
vernemen wij dit ook van je ouders. Als je niet te ziek bent, kun je namelijk de lessen online
gaan volgen.
In de brief van 20 april gaven wij aan op school risicogericht te testen. Daar zullen wij op
advies van de overheid eveneens mee doorgaan. Indien we van de GGD te horen krijgen dat
iemand op school besmet is met het coronavirus, dan kunnen leerlingen en medewerkers die
géén nauw contact zijn geweest, worden getest op school. Dit gebeurt uiteraard in overleg
met de GGD, en alleen als je ouders in Magister hier toestemming voor hebben gegeven.
Overig
De catering (aula) zal met ingang van aanstaande maandag weer geopend zijn.
Mochten er nog vragen zijn, dan kan er contact worden opgenomen met de corona
contactpersoon op onze school, Karen Berendsen. Zij is te bereiken via het schoolnummer:
026 – 32 09 830 of via de mail montessori@montessoriarnhem.nl.

Hartelijke groet,
Sander Luttje
Directeur

