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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) 
Het kabinet heeft deze week besloten dat vanaf 25 september er verdere versoepelingen m.b.t. de 
coronamaatregelen worden doorgevoerd. Ook voor het Voortgezet Onderwijs komen er 
versoepelingen aan. De uitwerking van deze versoepelingen zullen wij volgende week in deze 
Update corona publiceren.  
Het is wel belangrijk dat wij t/m 24 september de huidige maatregelen blijven hanteren. Wij zijn blij 
te zien dat de leerlingen en medewerkers dat goed doen. 
 
GGD versneld bron- en contactonderzoek (geen verandering) 
Vanaf dit schooljaar zal in geval van een besmette leerling in de klas de GGD versneld het bron- en 
contactonderzoek uitvoeren. In principe gaan alleen de nauwe contacten die niet immuun zijn in 
quarantaine. Van de GGD hoort u/de leerling dan hoe lang deze duurt.  
De richtlijn om een klas in zijn geheel in quarantaine te plaatsen is vanaf 3 besmettingen gelijktijdig 
in de groep/klas. Als deze groep/klas naar huis gestuurd wordt, dan zullen de lessen online gegeven 
worden. 
 
Driehoeksgesprekken (geen verandering) 
De komende periode worden er diehoeksgesprekken gepland tussen de leerling, 
ouder(s)/verzorger(s) en de coach. Deze gesprekken kunnen op school plaatsvinden maar er is ook 
de mogelijkheid dit online te doen.  
Als het gesprek op de school plaats vindt dan is het belangrijk te weten dat: 

• Ouders/verzorgers de ingang personeel/bezoekers nemen; 
• Er geen registratie hoeft plaats te vinden omdat wij uw gegevens al hebben; 
• Mondkapje verplicht is. Indien u deze bent vergeten krijgt u er een van de receptioniste. 

Lessen (geen verandering) 
Het aantal besmettingen en de groep leerlingen in quarantaine is gelukkig zeer laag. Tegelijkertijd 
vraagt het opstarten van de lessen alle aandacht van onze docenten. Daarom worden de lessen nu 
niet gestreamd. Wij vragen de coach om goed contact te houden met de leerling die afwezig is. In 
Magister kan een leerling het lesprogramma goed bijhouden.  

Aangepaste maatregelen n.a.v. de persconferentie van 13-8 (geen verandering) 
Op maandag 16 augustus jl. zijn we door de Minister van Onderwijs op de hoogte gebracht over de 
maatregelen die van toepassing zijn bij de start van dit nieuwe schooljaar. Er verandert relatief 
weinig ten opzichte van de laatste weken van het schooljaar. Hieronder staan de maatregelen, die 
van toepassing zijn op onze school.  
 
Gewijzigde coronamaatregelen:  
• Bij een besmetting in je omgeving hoeven leerlingen en medewerkers die (door de GGD) als 

voldoende beschermd worden beschouwd niet meer in quarantaine. Dit is o.a. het geval bij 
volledige vaccinatie met twee weken wachttijd na de laatste prik; steeds meer leerlingen zullen 
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dus niet meer in quarantaine hoeven bij een besmetting op school. In de bijlage vindt u de 
beslisboom die u kunt gebruiken wanneer u of uw kind in aanraking komt met corona.   

• De beslisboom is een schematische vertaling van de huidige richtlijnen van het RIVM en is ook te 
vinden op de frontpage van onze website.  

• Leerlingen hoeven zich niet meer preventief te testen wanneer zij volledig gevaccineerd zijn en 
dus als immuun worden beschouwd.   

Wij werken vanuit het vertrouwen in elkaar dat wij met elkaar er voor kunnen zorgen dat de school 
open kan zijn.  

Preventief thuis testen (geen verandering) 
We vragen het preventief thuis zelftesten door niet-immune leerlingen nog even vol te houden. 
Uiteraard blijft het zelftesten vrijwillig. De verspreiding van de zelftesten verloopt via de receptie of 
conciërges. Leerlingen kunnen daar elke week 2 zelftesten ophalen.   
 
Coronamaatregelen die van kracht blijven (geen verandering) 
• Leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden, maar wel tot docenten en 

andere medewerkers op school.   
• Medewerkers onderling houden nog steeds 1,5 meter afstand.   
• Het dragen van mondkapjes blijft op school buiten het klaslokaal verplicht. Het OMT heeft 

benadrukt dat we het dragen van een mondkapje nog even moeten volhouden om uitbraken te 
voorkomen. Dit omdat aan de start van het schooljaar nog niet iedere leerling die dat wil 
volledig gevaccineerd is (na 2 weken wachttijd) is.  

• Tot slot blijven basismaatregelen zoals ‘thuis blijven bij klachten en dan testen bij de GGD’ en 
‘vaak handen wassen’ voorlopig van kracht en om mogelijke besmettingen van recente datum in 
te dammen. 

• Ook vragen we onze leerlingen bij binnenkomst in de school de handen te desinfecteren.  
• De ouderavonden blijven tot 20 september via een livestream en dus niet op school. Vanaf 20 

september heroverwegen we de maatregelen en hopen we, indien de besmettingen het 
toelaten, hierin te kunnen versoepelen.  

• Als leerlingen in vertrouwen willen praten over mogelijke dilemma’s rond corona, dan kunnen zij 
als leerling bij de interne vertrouwenspersonen Monique van der Zanden en Nienke van Winzum 
een afspraak maken.   

Positief getest (nieuw) 
Deze week hebben we 2 positief geteste leerlingen en geen positief geteste medewerkers. 
 
Ziekmelding: verdenking  corona (geen verandering) 
Mocht een leerling ziek zijn geworden en is er een verdenking van corona dan verzoeken wij de 
ouders dit te melden via mail aan de coach van de leerling en ook aan mevrouw Willy Traa 
(w.traa@de-breul.nl). 
 
Ziekmelding: geen corona (geen verandering)  
Vanaf dit schooljaar zullen we het ziekmelden via de Magister app invoeren (instructies hierover 
kunt u vinden in deze link). Dit ziekmelden kan al per direct via de app. Om het gemakkelijk te 
maken laten we de gebruikelijke route via de telefoon/voicemail tot de kerstvakantie doorlopen.  
Vanaf het nieuwe kalenderjaar (1 januari 2022) kan er uitsluitend via de app ziek gemeld worden.  
De ziekmelding is zichtbaar onder het kopje 'afwezigheid' (ook in de desktopversie van Magister). 
Wel zijn er enige aandachtspunten: 
• Ziekmelden kan alleen voor vandaag en morgen; 
• Er kan maar één reden voor ziekmelding geselecteerd worden; 
• Op vrijdag kan alleen voor de vrijdag ziekgemeld worden; 
• Op zaterdag kan er niet ziek gemeld worden voor maandag, dit kan alleen op zondag; 
• Het ziekmelden in dagdelen is niet mogelijk. 
 
 

mailto:w.traa@de-breul.nl
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Gebruik van de Magister App (kleine aanpassing) 
Zoals hierboven aangeven, kunnen ouders sinds dit schooljaar via de Magister App een ziekmelding 
doorgeven. Voorlopig is dit alleen mogelijk voor ziekmeldingen. 
Overige afmeldingen voor bijvoorbeeld afspraak met de orthodontist, tandarts of arts kan via de 
telefoon/voicemail doorgegeven worden OF via de gele absentiekaart en deze afgeven bij de 
afdelingsassistent. Is zij niet aanwezig dan kan de gele absentiekaart in de postbus bij de gele kubus 
gedaan worden. De gele absentiekaarten zijn te verkrijgen bij de afdelingsassistenten. 
Via deze link kunt u de app downloaden of via deze hyperlink https://www.magister.nl/leerling-
ouder/ 
 
Beslisboom (geen verandering) 
Er is een nieuwe beslisboom van juli 2021 (link). Deze is sinds vandaag ook te vinden op de 
voorpagina van onze website. 
 
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 bereikbaar.  
 
School open? (geen verandering) 
De school is open van 8.00 uur tot 17.30 uur maar de toegang is beperkt tot het eigen personeel en 
de leerlingen die op school moeten zijn. Wij vragen nog steeds aan de leerlingen om na schooltijd 
direct naar huis te gaan. 
 
Volgende bericht  
Het volgende bericht is op donderdag 23 september 2021. Indien nodig melden wij ons eerder. 
Voor leerlingen (en ouders) stuur ik ook updates via Instagram: @rectordebreul 
 
Blijf gezond! 
Namens de schoolleiding, 
 
Ferry Brokers, rector/bestuurder 

https://www.magister.nl/leerling-ouder/
https://www.magister.nl/leerling-ouder/
https://www.magister.nl/leerling-ouder/
https://www.de-breul.nl/downloads/beslisboom-oktober-2020/

