
 

 

  

 

 

 

 

 

Aan alle ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen 

 

 

 

 
Datum: 11 maart 2021 

Ons kenmerk:210311/cri/2.CORR/corona 

Onderwerp: belangrijke informatie m.b.t. de werkwijze deze periode 

 

 

 

 

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

 

Sinds vorige week zien we bijna alle leerlingen weer op school. We zijn erg blij met hoe 

dat gaat. Docenten en leerlingen zijn blij om elkaar weer te ontmoeten. In de klassen is 

het mogelijk om voldoende afstand te houden en doordat de leerlingen niet op school 

pauzeren, hebben we het gevoel dat we een veilige en prettige omgeving kunnen bieden. 

Natuurlijk vinden sommige kinderen het soms lastig om zich te houden aan alle 

richtlijnen, maar zij kunnen daar op een vriendelijke manier goed op aangesproken 

worden. Kortom: de sfeer op school is goed! 

 

Combinatie van online en fysieke les 

Een nadeel van de huidige manier van werken, is dat de leerlingen die de les online 

volgen niet veel aandacht kunnen krijgen. De docenten richten zich vooral op de 

leerlingen in de klas en die hebben die aandacht ook nodig. We moeten daarom vooral 

koesteren wat er is: dat alle leerlingen de helft van alle lessen in een kleine groep op 

school kunnen volgen. We zullen de komende periode gaan proberen ervoor te zorgen 

dat de leerlingen thuis de les ook beter kunnen volgen, bijvoorbeeld door tips uit te 

wisselen. We overwegen daarnaast de aanschaf van andere apparatuur, zoals een 

headset. De docent zal zich echter vooral bezig blijven houden met de kinderen in de 

klas. 

 

Afwezigheid leerlingen 

Als een leerling niet naar school kan komen, dan hanteren we de volgende werkwijze: 

 

Een leerling is ziek 

Wanneer een leerling te ziek is om een les te volgen, kunnen de ouders de leerling op de 

gebruikelijke manier, via de Magisterapp, ziekmelden. Deze leerlingen volgen de les niet, 

ook niet online. 

 

Een leerling is niet in staat om naar school te komen, maar kan wel de les volgen 

Wanneer een leerling niet naar school kan komen, maar wel de online les kan volgen, 

dan wordt dat op de volgende manier verwerkt: 

 

1. De leerling kan niet naar school komen omdat hij/zij Corona-gerelateerde 

klachten, zoals een verkoudheid, heeft (het RIVM adviseert de leerling in dit geval 

te laten testen): 

  



 

 

 

 

 

 

 De ouders van de leerling sturen via het e-mailadres van de ouder dat bij 

school bekend is een mail naar info@fritsphilips.eu. In de mail geven zij aan  

waarom de leerling niet naar school kan komen en voor hoe lang de leerling 

niet naar school kan komen; 

 Onze receptiemedewerker verwerkt deze meldingen in Magister, door bij de 

betreffende leerling een camerasymbool te plaatsen; 

 De docent ziet welke leerlingen de les thuis volgen (daarbij staat een camera) 

en controleert de absenties; 

 Ongeoorloofde absentie wordt op dezelfde wijze afgehandeld als anders.  

 

2. De leerling kan niet naar school komen omdat hij/zij in quarantaine moet of 

positief getest is: 

 De ouders van de leerling hebben hierover contact gehad met de 

leerlingcoördinator; 

 De leerlingcoördinator verwerkt de melding in Magister, door bij de 

betreffende leerling het camerasymbool te plaatsen; 

 De docent ziet welke leerlingen de les thuis volgen (daarbij staat een camera) 

en controleert de absenties; 

 Ongeoorloofde absentie wordt op dezelfde wijze afgehandeld als anders. 

Van leerlingen die online de les volgen kan gevraagd worden hun camera aan te zetten, 

zodat de docent kan verifiëren dat de leerling de les volgt. Als de docent dit vraagt, moet 

een leerling de camera aanzetten. 

Een leerling kan alleen een camerasymbool krijgen voor een hele dag of dagdeel. 

Wanneer een leerling een gedeelte van de fysieke lessen toch online moet volgen, kan er 

niet voor alleen die lessen een camerasymbool worden ingevoerd. Voorbeeld: een 

leerling die in de ochtend fysieke lessen heeft en dan het 2de uur een afspraak met bijv. 

de tandarts. Het 1ste uur volgt deze leerling dan de online les, gaat naar de tandarts en 

gaat dan naar school. Omdat wij dat 1ste uur niet op online les kunnen zetten wordt dit 

1ste uur dan ook als CO (correct ortho) ingezet. Helaas valt dit niet te vermijden. 

 

Coronabesmettingen 

Nu we weer al onze leerlingen op school ontvangen, zullen we ook weer vaker 

geconfronteerd worden met Coronabesmettingen op school. We krijgen veel 

complimenten van de GGD over onze handelswijze: we hebben zicht op het aantal 

besmettingen en nemen snel de juiste acties. Daarin zullen we dus niets veranderen. 

 

We willen nog altijd transparant zijn over de besmettingen op onze school, maar moeten 

tegelijkertijd de privacy van de betrokkenen beschermen. We zullen daarom alleen 

ouders en medewerkers informeren over een besmetting, als er sprake is geweest van 

contact tussen de positief geteste leerling en andere leerlingen of medewerkers in de 

besmettelijke periode. Dat betekent dat alleen ouders van leerlingen die tegelijkertijd les 

hebben met een positief geteste leerling worden geïnformeerd. Bij een positief geteste 

medewerker zullen we de ouders van de leerlingen die in de mogelijk besmettelijke 

periode les hebben gehad van die medewerker informeren. 

 

Leerlingen of medewerkers die intensief contact hebben gehad met een positief getest 

persoon (langer dan 15 minuten binnen 1,5 meter), worden altijd persoonlijk op de 

hoogte gebracht. We verwachten dat dit, vanwege de afstand in de klassen en het 

ontbreken van pauzes op school, niet vaak voor zal komen. 
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Toetsweek 3 

We zijn inmiddels bijna klaar met de benodigde aanpassingen voor de volgende 

toetsweek. We kunnen vast melden dat deze toetsweek doorgaat voor alle leerjaren en 

op school wordt gehouden. De toetsweek start nog altijd op 12 april. De leerlingen 

worden zo snel mogelijk geïnformeerd over het definitieve rooster. 

 

Tot slot 

Wij denken vast na over de volgende stappen, zoals de beslissing over de bevordering 

aan het eind van het schooljaar en de inzet van de extra middelen die we volgend jaar 

van het ministerie mogen verwachten (maar waarover we nog geen officieel bericht 

hebben ontvangen). We zullen u daar op korte termijn verder over informeren. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
 

Rob Schuurmans 

Rector 

 

 


