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Inleiding
We wensen onze leerlingen en hun ouders/verzorgers, een
gezond en leerzaam 2022!
In dit ouderbulletin, informeren we u over de gevolgen van de
persconferentie van 3 januari jl. van het kabinet.
Het verheugt ons te kunnen melden dat onze school vanaf
10 januari weer open is om fysiek onderwijs te kunnen
verzorgen voor al onze leerlingen. Les op school is voor het
leren en de sociale ontwikkeling van onze leerlingen heel erg
belangrijk. Hieronder nog een aantal details.

Onderwijs vanaf 10 januari
We starten maandag 10 januari vanaf het tweede lesuur met het reguliere rooster, zoals we dat
hanteerden vanaf eind november (zie de Ouderbulletins op de website). Dat houdt onder meer de
volgende zaken in:
•
•
•
•
•
•
•

We dragen een mondkapje als we de school binnenkomen;
We dragen weer een mondkapje als we lopen;
We houden waar mogelijk 1,5 meter afstand tot volwassenen;
We doen twee keer per week een zelftest;
We volgen het 55 minuten rooster met gescheiden pauzes;
We houden ons aan de looprichting die op de trappenhuizen is aangegeven;
We houden ons aan de aanwijzingen die door het personeel worden gegeven.

Positieve sfeer op school
In de (landelijke) media is er aandacht voor de ‘onrust’ in de klassen en op school onder de huidige
generatie leerlingen. Onze leerlingen hebben verschillende lockdowns en coronamaatregelen
meegemaakt. Dit doet wat met de sociale cohesie, de manier waarop leerlingen zich met elkaar
verbonden weten en met elkaar omgaan. Ook op het Kamerlingh Onnes ervaren we dat, ondanks de
extra aandacht die we hiervoor hebben.
Om een positieve sfeer op school te houden, is het van belang dat alle gebruikers van het gebouw, zich
als vanzelfsprekend houden aan de corona-maatregelen (zie link coronamaatregelen – ad 4) en de met
elkaar gemaakte schoolregels (zie link schoolregels en afspraken).
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Dit houdt onder andere in:
… dat we op tijd bij het lokaal zijn
Het eerste uur gaat er een bel om 8.10 uur. Het is fijn als iedereen dan in het gebouw is. Om 8.15 gaat
de tweede bel. Elke leerling wordt dan in het lokaal verwacht. Ben je om 8.15 uur nog niet in het
lokaal, haal je bij de conciërge een briefje om alsnog toegang te krijgen tot het lokaal. Als je een
geldige reden hebt om te laat te zijn, wordt dit geregistreerd als LL. Een niet geldige reden staat in
Magister als TL.
… dat we een mondkapje dragen als we lopen
Helaas moet het personeel nog te vaak leerlingen hierop aanspreken met soms teleurstellende
reacties (“ik ben het er niet mee eens” of “ik doe het wel, maar 5 meter verder zet ik het toch weer
af”). We snappen dat het dragen van een mondkapje als je loopt vervelend is maar het is voor onze
gezondheid echt heel belangrijk om ons hieraan te houden. Gelukkig mag het mondkapje in
Nederland in de klas weer af. Dit in tegenstelling tot in sommige andere landen om ons heen.

Zelftesten
Zelftest na vakantie
We adviseren dringend dat leerlingen, voordat ze voor het eerst weer op school komen, eerst thuis
een zelftest doen.
Klachten?
Bij klachten dient de leerling altijd een zelftest te doen. Is de uitslag negatief dan kan de leerling naar
school. Wanneer uitslag positief is dan blijft de leerling thuis en dient hij/zij een afspraak te maken bij
de GGD.
Vakantiegebied met hoog risico?
Mensen die terugkomen uit een land met een zeer hoog risico, of een land of gebied dat tijdens de
vakantie wijzigt naar hoog risico, zijn verplicht om bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine te gaan.
Meer informatie hierover vindt u via deze link.
Gratis zelftest beschikbaar
Elke leerling is in de gelegenheid wanneer hij/zij vanaf maandag weer op school is om wekelijks in
totaal 2 zelftesten mee te nemen naar huis. Er is onlangs weer een grote voorraad afgeleverd. De
testen zijn verkrijgbaar via de mentor.

Tot slot | niet-onderwijsactiviteiten
Voor alle niet-onderwijsactiviteiten geldt dat ze in principe niet
in het schoolgebouw kunnen plaatsvinden (tenzij dit echt niet
anders kan). Zo vinden bijvoorbeeld gesprekken met
ouders/verzorgers of andere externen, in principe online
plaats. Fysieke open dagen zijn niet toegestaan.
Een veilig, gezond en leerzaam 2022!
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