Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de
leerlingen van RSG Slingerbos | Levant

Datum : 18 september 2020
Ref.nr. : R/sec/dir.
Betreft : Update coronabeleid

Beste ouder/verzorger,
Inmiddels zijn wij met onze leerlingen 3 weken onderweg in dit nieuwe schooljaar. Voor
ons is het fijn, om na een periode van thuisonderwijs, weer geluid te horen in de aula,
om docenten te zien die enthousiast met de leerlingen aan het werk zijn en leerlingen
met zin (of tegenzin) aan te zien komen fietsen in de ochtend.
De andere kant is dat het normale leven op school nog niet terug is. Het coronavirus
blijft een reële dreiging en beperkt ons in het contact met leerlingen, in het contact met
u en de mogelijkheden om ons onderwijs zo te verzorgen zoals we dat het liefst
zouden willen doen. De noodzaak om samen met onze leerlingen en u als
ouder/verzorger de maatregelen op de juiste manier in praktijk te brengen is nog
steeds iedere dag duidelijk.
Het blijft daarom voor iedereen belangrijk om zich te houden aan de maatregelen zoals
ook eerder aangegeven:
• Het houden van 1,5 meter afstand tussen leerling en medewerker.
• Zo veel als mogelijk de ruimtes ventileren en daarom ramen en deuren
openhouden.
• Opvolgen van de algemene richtlijnen van de RIVM als het gaat om handen
wassen, hoesten en niezen in de ellenboog en zo min mogelijk aanraken van het
gezicht.
• Bij verkoudheidsklachten blijft de leerling thuis.
• Wanneer iemand in het huishouden koorts of benauwdheidsklachten vertoont blijft
het hele gezin thuis.
Na enkele weken met elkaar gewerkt te hebben merken we dat een aantal van deze
maatregelen nuancering of aanscherping behoeft. Wij vragen u dan ook om deze
zaken met uw zoon/dochter door te spreken.
• We stimuleren leerlingen om buiten pauze te houden. Op de locatie Slingerbos zijn
in beide binnentuinen picknicktafels beschikbaar en is de inrichting van het
schoolplein aangepast om meer zitmogelijkheden te creëren. Verder zijn we bezig
met de voorbereidingen om één van de binnentuinen te voorzien van een tent voor
als het weer slechter wordt. De komende weken gaan wij het belang van buiten
pauzeren meer benadrukken.
• Het valt de docenten op dat leerlingen bij binnenkomst van het lokaal het
desinfecteren van de handen te vaak overslaan. Hier moeten de leerlingen met
regelmaat op gewezen worden en onze vraag is of u vanuit thuis ook het belang van
het regelmatig desinfecteren van de handen wilt aangeven.
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• Wilt u uw zoon/dochter met klem vragen geen VPN-verbinding op zijn/haar telefoon,
iPad of laptop te installeren? Met zo’n verbinding kan uw zoon/dochter via ons
netwerk toch Netflix, Youtube of andere diensten streamen. Dit kost echter veel
bandbreedte. Het netwerk wordt hierdoor te zwaar belast waardoor de leerlingen die
vanuit huis onderwijs volgen, geen goede verbinding krijgen. Deze leerlingen wordt
hiermee de toegang tot onderwijs ontzegt en dat willen wij natuurlijk voorkomen.
• Als uw zoon/dochter kortdurend afwezig is door verkoudheidsklachten, zullen we
niet direct kunnen overgaan tot het verzorgen van onderwijs op afstand. Het hybride
uitvoeren van onderwijs voor zowel de leerling thuis als de klas vraagt van docenten
voorbereiding en is voor docenten belastend. Is uw zoon/dochter langer afwezig
door bijvoorbeeld een quarantainemaatregel, dan verzorgen wij natuurlijk onderwijs
op afstand. Hoe dit precies werkt zal de mentor/coach van uw zoon/dochter dan met
u bespreken.
• In het geval een leerling van onze school besmet blijkt te zijn met het coronavirus,
dan zal de GGD een contactonderzoek uitvoeren. Als blijkt dat uw zoon/dochter een
verhoogd risico op besmetting loopt, dan krijgt u daar persoonlijk bericht van via de
GGD. Krijgt u geen bericht, dan loopt uw zoon/dochter dus geen verhoogd risico.
Dat betekent dat uw zoon/dochter dan ook gewoon op school kan komen om
onderwijs te volgen.
Wij kijken terug op een succesvolle maar ook spannende start van het nieuwe
schooljaar. In de huidige situatie is het soms zoeken naar andere vormen van
organiseren. De online ouderavonden zijn hier mooie voorbeelden van. Gezien de
maatregelen en de omstandigheden zijn deze goed verlopen. Ondanks het gemis van
persoonlijk contact, is het toch mogelijk gebleken om met u in gesprek te zijn over hoe
wij ons onderwijs verzorgen en om tegelijk te horen welke vragen u aan de mentor
heeft.
Wellicht heeft u meegekregen dat de regio Noord- en Oost-Gelderland, een van de
testgebieden is voor de corona app van de overheid. Om het contactonderzoek bij een
besmetting te versnellen en verbeteren wordt het gebruik van deze app door de GGD
aangeraden. In het geval u geen bezwaar heeft tegen de testfase waarin de app zich
bevindt, willen wij u vragen om uw zoon/dochter deze app op zijn/haar telefoon te laten
installeren. Na installatie is deze app altijd actief, dus vraagt verder geen omkijken.
We hopen u met dit bericht voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u vragen
hebben over de inrichting van ons onderwijs of de genomen maatregelen, dan kunt u
contact opnemen met de mentor of teamleider van uw zoon of dochter.
Met vriendelijke groeten,
Adriaan Veenenbos
Directeur locatie Slingerbos
Remon Brink
Directeur locatie Levant
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