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Beste leerlingen, ouders en medewerkers, 

 

(Om iedereen zo volledig mogelijk te informeren herhalen wij soms mededelingen. Daar staat dan “geen 

verandering” achter.) 

 
Algemeen (nieuw) 

Gisteren was er een debat in de Tweede Kamer. Tijdens dat debat is ook gesproken over het gebruik van 

mondkapjes in openbare gebouwen. De Tweede Kamer en het Kabinet adviseren het gebruik ervan in 

genoemde ruimten. Als school zien wij nog geen aanleiding om onze regels aan te passen.  

Belangrijk blijven de regels die wij afgesproken hebben: blijf thuis bij klachten, leerlingen houden 1,5 m 

afstand van de medewerkers, handen wassen en ontsmetten en de lokalen worden geventileerd. Wellicht 

verstandig als de leerlingen hun kleding daarop aanpassen. Medewerkers zijn voorzien van mondkapjes en 

kuchschermen op de bureaus.  

Vrijdag 2 oktober doen wij mee aan een bestuurlijk overleg van de VO Raad (naar aanleiding van berichten 

uit de pers van vandaag om mondkapjes te dragen) waar eventuele aanvullende maatregelen besproken 

worden. Mocht dat nodig zijn dan melden wij ons uiteraard. 

 

Reminder (nieuw) 

We zien dat er steeds meer leerlingen vergeten om hun handen bij binnenkomst te desinfecteren. 

We willen je erop wijzen dat het verplicht is om je handen te desinfecteren bij binnenkomst in het lokaal. Elk 

lokaal is voor zien van voldoende desinfectiemiddel.  

 

We vragen je om niet te vroeg bij een volgende les in de gang te wachten. Het leidt tot opstoppingen en 

personeel kan daar onmogelijk op afstand tussendoor.  

Dus: verplaats je pas naar de volgende les als de bel gaat ook als de pauze afgelopen is. 

 

12 jarigen (nieuw) 

We merken op school dat er door de aangescherpte maatregelen van de overheid, wellicht verwarring is 

ontstaan bij ouders en leerlingen van onze brugklassen. De overheid legt de grens bij het wel of niet naar 

school mogen bij milde klachten bij 12 jaar. Nu zijn er ook leerlingen in de brugklas die nog geen 12 jaar 

zijn (en ook leerlingen op de basisschool die al 13 zijn). Toch vragen wij hen om thuis te blijven bij milde 

klachten. Ons coronaprotocol geldt dus voor alle leerlingen, ook degenen die nog geen 12 jaar zijn. 

 

Positief getest (nieuw) 

Er zijn deze week geen nieuwe positief geteste leerlingen en/of medewerkers. 

 

Bron- en contactonderzoek (geen verandering) 

De GGD heeft sinds vorige week een wijziging doorgevoerd in het bron- en contactonderzoek.  

De school ontvangt vanaf heden geen bericht over welke personen in contact geweest zijn met een docent die 

positief getest is. Vanaf nu zal de school dit onderzoek zelf ter hand nemen en waar nodig actie ondernemen. 

Voor leerlingen die positief testen wordt de klas en/of clustergroep geïnformeerd en leerlingen uit de klas 

dienen goed te monitoren of bij hen zich klachten ontwikkelen. In de brief die zij ontvangen staat dat 

uitgebreid beschreven. 

 

Thuisblijven of naar school (geen verandering) 

Wij krijgen veel vragen van ouders of een leerling wel of niet naar school kan komen. Hieronder staat op 

pagina 3 (Bijlage 1) een handige ‘beslisboom’ die daarbij kan helpen. Heeft u nog specifieke vragen, bel dan 

met de huisarts of het landelijk informatienummer: 0800-1351 (van 08:00 uur tot 20:00 uur, is gratis). 
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Online lessen volgen in quarantaine (geen verandering) 

Ben je in quarantaine en ben je niet ziek, dan volg je de lessen zoveel mogelijk online. De instructie staat 

hieronder, deze stond ook in de update corona van 10 september jl. 

Wij merken dat het streamen nog niet in alle gevallen goed gaat. Wij bekijken op dit moment hoe wij dit 

kunnen verbeteren. Uiteraard zullen wij wijzigingen met jullie delen. 

De instructie hiervoor staat op http://helpdesk.de-breul.nl (uw zoon of dochter moet even inloggen met zijn 

of haar Office 365 account), kies vervolgens 'Een les streamen & volgen (bij quarantaine)'.  

Vragen of problemen? Neem dan contact op met de afdeling ICT via ict@de-breul.nl  

 

Tip: vorm met vier leerlingen een groep en spreek af dat je elkaar streamt als een van de groepsleden 

afwezig is. 

 

Mochten een of meer lessen niet gestreamd worden zonder dat duidelijk is waarom dit niet gebeurt, mailt u 

dan met of de betreffende docent of de coach of de teamleider van de afdeling van uw zoon/dochter. 

 

Verkoudheidsklachten (nieuw) 

Dit beleid gaan we wat aanscherpen. Met klem vragen we de ouders om leerlingen met 

verkoudheidsklachten (ook met lichte klachten) niet naar school te laten gaan. We stellen vast dat er 

regelmatig leerlingen met dergelijke klachten in de les verschijnen. Leerlingen met verkoudheidsklachten 

mogen niet blijven en zullen wij naar huis moeten sturen.   

Als een medeleerling ziek thuis is, wil dat niet zeggen dat de andere leerlingen van die klas/cluster, die 

klachtenvrij zijn, dan ook thuis moeten blijven. Als dat wel noodzakelijk is, krijgt u daar bericht over van 

ons. 

 

Ziek geworden (kleine verandering) 

Mocht je ziek zijn geworden en er is een verdenking van corona dan verzoeken wij de ouders dit te melden 

aan de coach van de leerling en ook aan Willy Traa (bestuurssecretariaat) (w.traa@de-breul.nl).  

Aanvullend: ben je ‘gewoon’ ziek, dan op de gebruikelijke wijze ziek melden, telefonisch ’s morgens vanaf 

8.00 uur naar 030-6915604. 

 

School bereikbaar? (geen verandering) 

De school is telefonisch bereikbaar tussen 8.00 uur en 16.30 uur. Wij hopen dat vragen van ouders vooral per 

mail gesteld gaan worden. De teamleiders en afdelingsmanagers zijn per mail altijd bereikbaar.  

 

School open? (Kleine aanpassing) 

De school is open van 8.00 tot 17.30 uur maar de toegang is beperkt tot het eigen personeel en leerlingen die 

op school moeten zijn. Wij willen nog geen grote groepen mensen in de school. Wij vragen de leerlingen om 

na schooltijd direct naar huis te gaan. 

 

Volgende bericht? 

Het volgende bericht is op donderdag 8 oktober. Indien nodig melden wij ons eerder. 

 

Voor leerlingen (en ouders) stuur ik ook updates via Instagram: @rectordebreul. 

 

Namens de schoolleiding, 

Ferry Brokers, rector/bestuurder
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