
 

 

  

 

 

 
 

Aan de leerlingen van het Frits Philips en hun ouder(s)/verzorger(s) 
 
 
Datum :  25 september 2020 

Ons kenmerk :  200925/mhk/2.CORR/CORONA  

Onderwerp :  Corona: thuisblijven en lesuitval 
 
 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), best leerlingen,  

 

Deze brief bevat belangrijke informatie over wanneer uw kind niet naar school mag 

komen en op welke manier wij lesuitval willen voorkomen. Ik wil u vragen de brief goed 

door te lezen. 

 

De afgelopen weken is het aantal met Corona besmette personen in Nederland 

toegenomen. Het virus lijkt nog lang niet onder controle en er wordt gesproken over een 

tweede golf. Dat leidt tot zorgen. We verwachten binnenkort daarom weer strengere 

maatregelen van de overheid. 

 

Op onze school valt het aantal bevestigde besmettingen tot nu toe mee. Drie van onze 

leerlingen zijn tot nu toe positief getest. Zij hebben geen van drieën anderen op school 

besmet. Dat komt vooral omdat zij met klachten meteen zijn thuis gebleven. Bij een 

besmetting van een leerling of medewerker op school informeren we steeds de ouders 

van de leerlingen die een verhoogd risico lopen op besmetting. We hebben daar uitvoerig 

contact over met de GGD. 

 

Tegelijkertijd zien we dat het aantal collega’s en leerlingen dat preventief thuisblijft 

oploopt. Dagelijks gaat het op dit moment om gemiddeld 8 docenten die niet ziek zijn, 

maar bijvoorbeeld vanwege verkoudheidsklachten niet naar school mogen komen. 

Gemiddeld is 8,83% van onze leerlingen afwezig, dat zijn er zo’n 146 per dag. Vorig jaar 

was het gemiddelde verzuimpercentage in september 5,9%, wat overeenkomt met 95 

leerlingen. De verwachting is dat deze aantallen de komende maanden op zullen lopen. 

 

We willen dat onze school een veilige plek blijft en als een veilige plek voelt. We 

hanteren daarom het beleid dat medewerkers en leerlingen pas weer naar 

school mogen komen als zij 24 uur klachtenvrij zijn. Dit geldt ook voor kinderen 

onder de 13 jaar. Dit betekent dat uw kind in de volgende gevallen thuis moet blijven: 

 

- Heeft het kind verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en 

keelpijn), koorts, benauwdheid of (meer dan incidenteel) hoesten? Laat het kind 

testen en thuis blijven. Het kind mag pas weer op school komen als het 24 uur 

klachtenvrij is;   

- Heeft het kind ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijft iedereen in het 

huishouden thuis; 

- Als iemand in het huishouden positief is getest op COVID-19, blijft iedereen in het 

huishouden thuis; 

- Komt het kind terug uit een gebied dat een oranje of rood reisadvies heeft 

vanwege corona, krijgt het kind een notificatie met de Coronamelder-app of krijgt 

het kind van ons of van de GGD het advies thuis te blijven vanwege intensief 

contact met een besmet persoon, dan moet hij of zij 10 dagen thuisblijven 

(quarantaine).   



 

 

 

 

 

 

We zijn met ons beleid strenger dan de overheid voorschrijft. De overheid staat het 

mensen weer toe naar werk of school te gaan als zij negatief getest zijn, ook al hebben 

zij nog verkoudheidsklachten. In ons beleid moet een leerling of medewerker altijd 24 

uur klachtenvrij zijn, voordat deze weer naar school toe mag. We hebben hiervoor de 

volgende redenen: 

 

1. De test is een momentopname. Het resultaat van de test zegt dus iets over 

besmetting in het verleden (meestal enkele dagen geleden) en niet over dit 

moment; 

2. Verkouden leerlingen verspreiden wellicht geen Corona, maar wel een 

verkoudheidsvirus. Dat leidt ertoe dat meerdere leerlingen en wellicht ook 

collega’s besmet kunnen raken met dit virus en daardoor getest moeten worden 

en thuis moeten blijven; 

3. We kunnen niet inschatten of nagaan welke van onze leerlingen een test hebben 

gedaan en negatief zijn getest, zeker niet met de aantallen die wij voorzien. We 

kunnen wel verkoudheidsklachten waarnemen en daarop handelen; 

4. We willen voorkomen dat het gevoel van veiligheid op school omlaag gaat doordat 

hier veel niesende en hoestende leerlingen en medewerkers rondlopen. 

Onze school zal helemaal moeten sluiten als het een brandhaard van besmettingen wordt 

of als medewerkers en leerlingen zich zo onveilig voelen dat zij niet meer naar school 

durven komen. We willen dat met deze strikte lijn voorkomen. 

 

Dit betekent dat de groep docenten en leerlingen die thuisblijft groot zal zijn. We willen 

voorkomen dat er door lesuitval onderwijsachterstanden ontstaan. We willen ook 

voorkomen dat ouders hun verkouden kinderen toch naar school sturen, omdat zij 

anders teveel lessen zouden missen. We hebben daarom besloten tot de volgende twee 

maatregelen. Deze hebben we afgelopen woensdag met onze Deelraad (waarin een 

vertegenwoordiging van medewerkers, ouders en leerlingen zit) gedeeld: 

 

- Docenten die preventief (bijv. vanwege verkoudheid) thuisblijven geven hun 

lessen vanuit huis, via Teams:  

o Dit geldt voor alle lessen op die dag, dus ook de eerste en laatste uren 

laten we niet langer uitvallen;  

o De leerlingen volgen de les in het lokaal, via het bord, onder toezicht van 

een onderwijsassistent. Hiervoor trekken we extra onderwijsassistenten 

aan; 

o We rusten enkele lokalen uit met een webcam, zodat waar mogelijk de 

docent vanuit huis de klas kan zien; 

o Wanneer er meer klassen opgevangen moeten worden dan er 

onderwijsassistenten zijn, zullen sommige klassen de les zelfstandig 

moeten volgen, in het lokaal of elders in de school. We bepalen vooraf een 

wenselijke volgorde van klassen die moeten worden opgevangen; 

o Met de praktische en creatieve vakken gaan we in gesprek over de 

mogelijkheden voor deze vakken. 

- De lessen vanuit school worden gestreamd voor de leerlingen die thuis moeten 

blijven. Er wordt materiaal aangeschaft om dit mogelijk te maken. We willen het 

streamen van lessen zo eenvoudig en veilig mogelijk maken. Hierdoor kunnen 

leerlingen die thuis moeten blijven gewoon de lessen volgen. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

We gaan deze maatregelen de komende week verder uitwerken, schaffen het benodigde 

materiaal aan en werven extra onderwijsassistenten. Daarna informeren we u verder 

over de praktische invulling. Het is ons streven dit zo snel mogelijk in te laten gaan. We 

hopen dat 5 oktober haalbaar is. 

 

Vanzelfsprekend blijven de lopende maatregelen van kracht, ook voor onze leerlingen: 

was of ontsmet regelmatig je handen en houd 1,5 meter afstand ten opzichte van de 

medewerkers van de school. Gebruik ’s ochtends de verschillende ingangen en gebruik 

het trappenhuis aan de kant van de personeelskamer tussen 8.00 uur en 9.15 uur niet. 

 

Als bijlage bij dit bericht treft u nog ons actuele verzuimbeleid aan.  

 

We hopen dat met deze maatregelen onze school veilig blijft én als veilig ervaren wordt 

door leerlingen en medewerkers. We rekenen daarom op uw medewerking. 

 

 
Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 
Rob Schuurmans 

Rector 
 

 

 

Bijlage: verzuimbeleid 2020/2021 

 

 


