
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betreft: Stand van zaken en procedures met betrekking tot Covid19 op VHL Kagerstraat  

 

 

Leiden, 16 oktober 2020 

 

 

Geachte ouder/verzorger, beste leerling, 

 
Vanaf vanmiddag gaan we genieten van een welverdiende herfstvakantie. Voorafgaand aan de 

herfstvakantie brengen wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het Coronavirus op 

onze school. 
 

Vorige week vrijdag konden we een dalende trend laten zien in het aantal leerlingen dat thuis zit, 

omdat ze tot een risicogroep behoren, in quarantaine zitten of omdat er sprake is van milde klachten 

en de testuitslag nog niet bekend is. Deze week hebben we minder goed nieuws. Het aantal 

thuiszittende leerlingen is weer tot boven de 100 opgelopen. Daarnaast zijn er op dit moment op een 

totaal aantal van 1421 leerlingen, 17 leerlingen met een positieve testuitslag. Dit geldt ook voor vier 

collega’s. Voor de betrokken leerlingen en collega’s is dit natuurlijk bijzonder vervelend en we 

wensen hen bij deze dan ook een spoedig herstel toe. 

 

Mondkapjes 

We nemen aan dat u reeds via de media heeft meegekregen dat de verplichting van het dragen van 

‘mond-en-neus-maskers' ook gaat gelden in de zogenaamde ‘verkeersruimtes’ (gangen en trappen) 

van VO-scholen. Wanneer deze verplichting in de wet wordt geregeld is nog onbekend. Binnen SCOL 

zijn er plannen om deze verplichting direct na herfstvakantie in te laten gaan. Hierover gaan de 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en het College van Bestuur van SCOL in de 

herfstvakantie met elkaar in gesprek. Over de uitkomsten daarvan zullen alle geledingen van de 

school (leerlingen, ouders en personeel) in de herfstvakantie nader worden geïnformeerd. 

 

Informeren ouders en leerlingen bij besmetting van een leerling 

De afgelopen periode hebben we als school bij een besmetting van een leerling steeds direct de 

ouders en leerlingen van de betrokken klas of leerlaag geïnformeerd. In het vervolg gaat de 

communicatie iets anders. 

 

Wij zullen in de weekenden en in de herfstvakantie niet elke dag berichten sturen. Tijdens werk- en 

schooldagen zullen de brieven vanuit school vaak wel op dezelfde dag als wij de besmetting 

doorkrijgen verstuurd worden. De (ouders van de) leerlingen die besmet zijn, blijven de nauwe 

contacten informeren volgens de instructies van de GGD. Het kan dus gebeuren dat uw kind al 

eerder hoort van een klasgenoot dat het een nauw contact was en in quarantaine moet, dan dat u 
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een bericht van de school heeft ontvangen. Graag horen we van de ouders als er sprake is van een 

quarantaineperiode naar aanleiding van het bron- en contactonderzoek.  

 

De wijze van berichtgeving voor de onderbouwklassen en 3 en 4 mavo blijft verder vooralsnog 

ongewijzigd. De ouders en leerlingen van de klas waar een besmetting is vastgesteld, zullen per mail 

worden geïnformeerd. 

 

In de bovenbouw zullen we na de vakantie de berichtgeving aanpassen door steeds een wekelijkse 

update te geven wat betreft het aantal besmettingen in een bepaalde leerlaag. In eerste instantie 

hebben we ervoor gekozen om snel en breed alle jaargenoten een bericht te sturen omdat leerlingen 

in de bovenbouw in wisselende samenstellingen les krijgen. Hierdoor is er voor ouders en leerlingen 

veel communicatie geweest, die niet voor iedereen van toepassing is. De leerlingen die in nauw 

contact staan met de besmette leerling zullen altijd via de leerling zelf worden gewaarschuwd. 

 

Informeren van ouders en leerlingen bij besmetting van een docent. 

Op het moment dat er een docent positief wordt getest zullen wij de leerlingen (en hun ouders) 

informeren als de docent lesgeeft aan die klas. Dit betekent in de praktijk dat ouders en leerlingen 

een brief kunnen ontvangen van een andere teamleider dan gebruikelijk. Een docent uit een 

onderbouwteam kan ook lesgeven aan een bovenbouwklas en omgekeerd. 

  

Ter afsluiting 

Verder willen we u vragen om de richtlijnen te blijven volgen en uw zoon of dochter ook bij milde 

klachten thuis te houden. Uw zoon of dochter kan weer naar school komen als de test negatief is 

en/of als er 24 uur geen klachten zijn. Mocht uw zoon of dochter tijdens de vakantie een positieve 

testuitslag ontvangen, mail dan de teamleider van de betreffende afdeling.  

 

Wij hopen u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd en wensen u en uw gezin een 

goede vakantie. 
 

Met vriendelijke groet, 

 

Bas Pijnappel, teamleider brugklassen (pib@vhl.nl) 

Annemarie Davelaar, teamleider 2/3MHV+4M (dav@vhl.nl) 

Alexandra Vleeming, teamleider havo bovenbouw (vle@vhl.nl) 

Peter Wietsma, teamleider vwo bovenbouw (wma@vhl.nl) 

Willem Koster, teamleider bedrijfsvoering 

Ron Onderwater, directeur 
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