
Geachte ouder(s)/verzorger(s),  

Middels deze brief informeren wij u over de huidige stand van zaken met betrekking tot de Covid-19 
besmettingen op onze school. Op dit moment zijn drie leerlingen besmet, twee in 4 mavo en één 
leerling in 2mh. Vanaf vandaag zullen wij bij iedere nieuwe besmetting alleen de ouders en leerlingen 
van de betreffende klas informeren. Wij zullen geen bron- en contactonderzoek doen. De besmette 
leerling en zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) wordt gevraagd in kaart te brengen met wie hij/zij nauw 
contact gehad heeft en zelf deze leerlingen op de hoogte stellen.   

Graag brengen wij het proces van ziekmelden nog bij u onder de aandacht:  

• Ziekmelding wordt telefonisch gedaan via de conciërge. Geef aan wat de klachten zijn en of 
er een coronatest gedaan zal worden. Na een eventuele negatieve coronatest graag hierover 
de conciërge ook informeren.  

• Bij een ‘positieve’ testuitslag: Ouders bellen de conciërge z.s.m. en sturen een e-mail naar de 
mentor en de teamleider van de leerling. De teamleider zal zo snel mogelijk telefonisch 
contact opnemen met een van de ouder(s)/verzorger(s).  

• Bij een bevestigde besmetting geldt: de leerling blijft minimaal 7 dagen vanaf de eerste 
verschijnselen thuis en is minimaal 24 uur klachtenvrij voordat hij/zij weer naar school komt.  

• Voor de zekerheid nogmaals het dringende verzoek: blijf thuis met verkoudheidsklachten. 
Alleen op die manier kunnen we zorgen dat de school openblijft en kunnen we het onderwijs 
zo veel mogelijk laten doorgaan. Een leerling die op school aan het ‘snotteren’ is, zal door de 
docenten naar huis gestuurd worden.  

Om de continuïteit van het onderwijs te waarborgen, willen we zorgen dat de instructies tijdens 
lokaallessen vanaf aanstaande maandag (28-09) ook online beschikbaar zijn.  Concreet betekent dit 
het volgende:  

• Bij milde klachten in afwachting van een test of na een positieve test nemen de leerlingen via 
MS Teams deel aan instructielessen. Wij verwachten van deze leerlingen dat ze zelf tijdig 
klaar zitten voor de les en deelnemen. Let op: dit geldt alleen voor de lokaallessen, niet voor 
pleinuren en praktijkvakken.   

• Het is mogelijk dat een docent in Magister een link naar een instructievideo plaatst i.p.v. de 
instructie te streamen. In de huiswerk tab van Magister wordt dit aangegeven.  

Mocht u naar aanleiding van deze mail vragen of opmerkingen hebben, dan willen wij u verzoeken 
om contact op te nemen met de mentor van uw kind.  

Met vriendelijke groet,  

Deirdre Broshka, teamleider brugklas (bro@vhl.nl)  
Christine Visser, teamleider mavo (vic@vhl.nl)  
Pieter Snaterse, teamleider havo/vwo (sna@vhl.nl)  
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