Aan: alle leerlingen van de Vitusmavo en hun ouder(s)/verzorger(s)
Betreft: aanpassingen quarantaineregels
Naarden, 26 januari 2022

Beste leerling, geachte ouder(s)/verzorger(s),
Tijdens de persconferentie van dinsdag 25 januari jl. werd aangekondigd dat de quarantaineregels
voor het onderwijs versoepeld worden. Graag breng ik jullie hiervan op de hoogte:
Quarantaine
Je hoeft als leerling niet meer in quarantaine na contact met een positief getest persoon als je
geen klachten hebt. Ook hoeven klassen niet meer in klassenquarantaine wanneer er drie of meer
besmettingen in één klas zijn1. Wel wordt verzocht om tweemaal per week zelftesten2 te gebruiken.
Voor iedereen met klachten geldt:
● Blijf thuis en doe direct een zelftest;
● Bij een positieve uitslag van de zelftest laat je je zo snel mogelijk testen bij de GGD;
● Bij een positieve uitslag van de zelftest ga je thuis in isolatie;
● Bij een negatieve uitslag van de zelftest mag je alsnog naar school.
Lessen online volgen vanuit huis
Omdat we verwachten dat er nog nog regelmatig leerlingen met coronagerelateerde klachten
thuis zijn, zijn de lessen vanaf vrijdag 28/1 vanuit huis te volgen. Docenten zetten de TEAMS-link in
Magister. Op deze manier kunnen leerlingen de uitleg volgen en vervolgens zelfstandig verder
werken aan de stof, of tijdens de projecten online meedoen waar mogelijk. We verwachten van de
leerlingen die thuis zitten, dat zij deelnemen aan de lessen (tenzij zij hiervoor te ziek zijn).
De lessen worden in ieder geval op deze manier aangeboden tot de voorjaarsvakantie. Dan
bekijken we de situatie opnieuw.
Startmoment voor leerlingen die in quarantaine zitten
Voor iedereen die thuis in quarantaine zit, wordt iedere dag het 1e lesuur3 een online startmoment
georganiseerd. Aanwezigheid is verplicht (tenzij een leerling te ziek is). Iedere dag aan het eind van
de dag zetten wij bij alle leerlingen die in quarantaine zitten een link voor het startmoment in hun
Magisteragenda. Quarantainemeldingen die in de ochtend worden gedaan, kunnen wij vaak niet
op tijd verwerken om deze leerlingen nog aan het startmoment te laten deelnemen, wegens de
grote hoeveelheid meldingen die wij iedere ochtend ontvangen. Het kan daardoor helaas
gebeuren dat een leerling op dag 1 van de quarantaine nog niet wordt ingedeeld voor het
startmoment. Het startmoment wordt verzorgd door onze onderwijsassistenten, Thomas van de
Bosch (t.vandenbosch@vitusmavo.nl) en Tahnee Madsen (t.madsen@vitusmavo.nl).

1

Als er over langere termijn meerdere besmettingen in de groep zijn, doet de GGD uitbraakonderzoek. In dat geval kan
de GGD nog wel adviseren om een quarantaine-advies te geven voor de hele groep.
2
Zelftesten zijn gratis op te halen bij de conciërge.
3
Wegens een collega die met corona thuis zit, zal het startmoment een aantal dagen om 08.30 uur starten.

Als er vragen over de lesstof zijn, dan kan er via e-mail contact opgenomen worden met de docent.
Een andere mogelijkheid is om contact met je buddy (onderbouw) of een (andere) klasgenoot op
te nemen.
Daarnaast komt het ook voor dat docenten vanwege corona thuis moet blijven. Dit kan lesuitval
met zich meebrengen. Mocht de docent zich goed voelen, dan gaan de lessen indien mogelijk
online door. De klas wordt in dat geval op school begeleid door een onderwijsassistent, zodat de
docent vanuit huis online les kan geven.
Ik verwacht jullie voldoende te hebben geïnformeerd. Op onze website zijn alle brieven terug te
vinden en houden wij de coronamaatregelen up-to-date, zodat deze altijd makkelijk terug te
vinden zijn.
Met vriendelijke groet,
Nicole Lagendijk
Directeur

