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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.) 

 

Persconferentie (nieuw) 

De persconferentie van afgelopen dinsdag leverde voor het Voortgezet Onderwijs twee belangrijke zaken 

op. 

1. De scholen blijven open; 

2. De mondkapjesplicht (de wet is in voorbereiding) gaat ook gelden voor het Voortgezet Onderwijs. 

 

Op onze school volgen wij het dringende advies en ik ben echt onder de indruk hoe goed het gaat. Voor 

heel veel leerlingen is “een mondkapje op als je staat of loopt” inmiddels al een gewoonte. Dat is goed 

om te zien. De gesprekken die wij voeren met leerlingen zijn over het algemeen prettig van toon. Ook 

complimenten aan alle ouders, leerlingen en collega’s die bij twijfel thuisblijven en zich laten testen. Het 

is goed dat de wij mede daardoor nog geen jaarlagen of klassen naar huis hebben moeten sturen. Het is 

ook goed dat wij ons met elkaar verbonden weten en verantwoordelijkheid nemen voor elkaars 

gezondheid. 

 

Na de vakantie zullen wij de mondkapjes gaan verplichten. Vooruitlopend op de wettelijke regeling heb 

ik de MR gevraagd daarmee in te stemmen. Ik spreek daarover morgen met de MR. Wij blijven uiteraard 

sturen op het inslijten van de gewoonte een mondkapje te dragen. Daar veel leerlingen dat al heel goed 

doen zal er geen verandering te zien zijn in onze aanpak. 

 

Gelet op de kostprijs van de mondkapjes zullen wij de prijs voor een mondkapje, vanaf maandag 26 

oktober a.s., verlagen naar 20 eurocent. De opbrengst hiervan gaat naar een goed doel wat wij samen met 

de Leerlingenraad zullen uitkiezen. 

 

Online vergaderen en online afspraken (nieuw) 

Wij willen graag het aantal bewegingen rond de school klein houden. Ook willen wij het aantal 

volwassenen in een ruimte minimaliseren. Vandaar dat wij afspraken en vergaderen zoveel mogelijk 

online gaan doen. 

Bezoekers van buiten worden geregistreerd bij de receptie en daar worden een aantal controlevragen 

(over gezondheid) gesteld en het telefoonnummer van de bezoeker wordt genoteerd. De bezoeker krijgt 

een mondkapje indien hij/zij er geen  heeft.  

Voor studiemiddagen voor collega’s en kleine groepen zorgen wij voor een grote ruimte. 

  

Download de CoronaMelder app (nieuw) 
De app CoronaMelder waarschuwt je nadat je in de buurt bent geweest van iemand met corona. Zo kun jij 

voorkomen dat je mensen in je omgeving besmet. Als iedereen (leerlingen, ouders en personeel) de app 

gebruikt, een neus- en mondkapje draagt en zich houdt aan de verplichte en geadviseerde 

maatregelen, kunnen we de kans dat er een besmettingshaard ontstaat op onze school verkleinen tot het 

minimum en voorkomen we een scenario dat we weer terug moeten naar thuisonderwijs.  

Meer informatie over de app (waaronder privacy) vind je op www.coronamelder.nl. 

 

Positief getest (nieuw) 

Er zijn deze week 2 positief geteste leerlingen. 

         Update corona 
               voor  

               ouders, leerlingen en medewerkers 

Donderdag  

15 oktober  

2020 

https://coronamelder.nl/nl/faq/5-hoe-zit-het-met-mijn-privacy/
http://www.coronamelder.nl/
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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 4 (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). 

 

Verkoudheidsklachten (geen verandering) 

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 (geen 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? (geen verandering) 

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. 

 

Herfstvakantie (nieuw) 

In verband met de herfstvakantie (maandag 19 oktober tot en met 23 oktober) is de school gesloten en 

niet bereikbaar.  

 

Beslisboom (geen verandering) 

De beslisboom staat op pagina 3.  

 

Volgende bericht? 

Het volgende bericht is op donderdag 29 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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Bijlage 1 (geen verandering) 

 

 

BESLISBOOM_september 2020 

 

 
 

 


