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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)
Landelijk en regionaal, en dus ook op onze school, zijn wij weer druk bezig met het terugdringen
van het coronavirus. Iedere week vergadert het coronateam (soms meerdere malen) om de situatie
te bekijken.
Om het veilig te houden hebben wij de volgende besluiten genomen.
• Bijeenkomsten met jaarlagen/grote groepen leerlingen kunnen niet doorgaan. De organisatoren
worden daarvan op de hoogte gesteld.
• Dagexcursies moeten beloopbaar of per fiets te bereiken zijn. Activiteiten per bus (of OV door
school georganiseerd) kunnen dus niet meer doorgaan.
Om te voorkomen dat leerlingen en medewerkers in de kerstvakantie ziek worden, hebben wij
besloten jaarlaag-activiteiten (meerdere klassen tegelijk) voor kerst en het Winterconcert
te annuleren.
Uiteraard maken wij het op andere manieren wel gezellig in de school.
Verder blijvende aandacht voor de basismaatregelen:
• Houd afstand tot de medewerkers;
• Was regelmatig je handen;
• Blijf thuis met klachten en test;
• Ventileer, ventileer …. (je mag je jas meenemen in het lokaal).
Beslisboom (nieuw)
Er is een nieuwe beslisboom van november 2021 (link). Deze is ook te vinden op de voorpagina van
onze website.
Positief getest (nieuw)
Vanaf de laatste Update corona hebben we 11 positief geteste leerlingen en geen positief geteste
medewerkers.
Klassen/jaarlaag naar huis en online lessen (geen verandering)
Als er in één klas 3 of meer positieve besmettingen zijn, gaat de hele klas naar huis (volgens de
richtlijnen van de GGD) en start de dag erna het online onderwijs volgens het normale rooster aan
deze klas.
In de bovenbouw kan meerdere besmettingen betekenen dat een jaarlaag naar huis gaat.
Op dag vijf doen de leerlingen een zelftest thuis en als deze negatief is kunnen ze weer naar school.
De klas krijgt bericht op welke dag deze test moet worden afgenomen en wanneer de leerlingen
weer naar school mogen. Zelftesten kunnen leerlingen afhalen bij de conciërges, slim om dat tijdig
te doen en ze in voorraad te hebben.
Om online onderwijs te kunnen volgen, moeten leerlingen, als ze dat nog niet gedaan hebben,
Teams installeren op hun laptop. Hieronder staat de instructie:
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Online lessen met Microsoft Teams
Wanneer een volledige klas in quarantaine gaat schakelen we over op onlineonderwijs. De docent
streamt dan de les via Microsoft Teams. Hoe dit werkt en wat je als leerling moet doen staat
uitgelegd in deze instructie op de ICT helpdesk.
Kort samengevat:
• Download & installeer Microsoft Teams op je laptop als je dit nog niet hebt gedaan.
• De docent van het vak voegt je toe aan een klas in Microsoft Teams. Per vak heb je een team.
• De docent start een online vergadering in het team.
• Hou het normale rooster aan.
Heb je technische problemen? Neem dan contact op met ict@de-breul.nl.
Zelftesten (aangepast)
Deze zijn voor leerlingen en medewerkers te verkrijgen bij de conciërges en receptie. Zorg dat je er
thuis een paar in voorraad hebt. Wij adviseren leerlingen en medewerkers dringend aan om 2x per
week een zelftest uit te voeren.
Jassen (geen verandering)
Vanwege de steeds lagere temperaturen buiten en de noodzaak om te blijven ventileren, is het ook
deze winter toegestaan om je jas mee te nemen in de les.
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.
Gebruik van de Magister App (geen verandering)
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/leerlingouder/
School telefonisch 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.
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School open? (geen verandering)
De school is geopend van 8.00 uur tot 18.30 uur. Wij vragen nog steeds aan de leerlingen om na
schooltijd direct naar huis te gaan.
Volgende bericht
Het volgende bericht is op donderdag 2 december 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
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