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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van alle leerlingen 

 

 

Zwolle, 21 augustus 2020 

Kenmerk: 2020/018/krk 

Betreft: Onderwijs en corona 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

De eerste schoolweek zit erop! Wat fijn om een volle fietsenstalling te zien en wat fijn om al onze 

leerlingen weer door het gebouw te zien lopen. Leerlingen genieten hier onderling óók van; afgelopen 

week heb ik meerdere leerlingen gesproken die echt hopen dat ze niet weer een langere periode 

vanuit huis hoeven te werken, dat het zo fijn is om je vrienden weer op school te treffen en ”oh ja”… 

natuurlijk weer wat te leren tijdens de les. Voor al het personeel geldt eigenlijk hetzelfde, iedereen is 

blij dat we weer op deze manier van start kunnen gaan.  

Zorgen en onzekerheid zijn er natuurlijk ook en niemand weet hoe e.e.a. zich de komende periode zal 

ontwikkelen. We wachten het af en proberen zo goed mogelijk te anticiperen en te reageren op de 

actualiteit. Solidariteit, alertheid en samenwerking zullen de komende tijd extra belangrijk zijn.  

 

Graag uw aandacht voor een paar dingen: 

 

Onderwijs online 

Op dit moment is het zo dat alle leerlingen tegelijkertijd naar school moeten komen en dat we 

onderwijs op school aanbieden. Leerlingen en docenten die niet ziek zijn maar wel lichte 

gezondheidsklachten hebben, kunnen thuis onderwijs volgen of verzorgen. Ouder(s)/verzorger(s) 

geven dit telefonisch door aan de receptie. E.e.a. wordt zo snel mogelijk in magister verwerkt, zodat 

voor de docent zichtbaar is welke leerling onderwijs online volgt.  

Een nieuwe werkwijze die voor allen even wennen zal zijn. We doen ons best dit zo goed mogelijk te 

laten verlopen en vertrouwen op uw medewerking en begrip. 

 

Regels en afspraken 

Om onderwijs online zo soepel mogelijk te laten verlopen, hebben we n.a.v. de ervaringen van voor de 

zomervakantie en de uitkomsten van de docenten- en leerlingenenquêtes een overzicht met regels en 

afspraken voor onderwijs online opgesteld. Leerlingen krijgen dit volgende week uitgereikt. Wij hopen 

op deze manier weer een verbetering in deze nieuwe ontwikkeling door te voeren.  

 

Quarantaine 

Ouders die met hun kinderen naar een land of gebied reizen waar code oranje of rood geldt, of een 

land of gebied dat tijdens de vakantie wijzigt van code geel naar code oranje of rood, worden 

dringend geadviseerd bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine te gaan. Het in quarantaine gaan zal niet 

leiden tot een verzuimmelding bij de Inspectie. Leerlingen volgen online 

onderwijs. Voor verdere informatie: klik hier 

 

https://www.nederlandwereldwijd.nl/actueel/nieuws/2020/02/27/reisadviezen-voor-landen-of-gebieden-waar-het-coronavirus-is-gevonden
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Ventilatie 

Van OOZ (openbaar onderwijs Zwolle) ontvangt u een mailing met daarin meer informatie over het 

thema ventilatie.  

 

Corona-app 

Wij geven gehoor aan de oproep van de GGD om leerlingen, ouders en collega’s te informeren over de 

corona-app. Klik hier voor meer informatie.  

 

Tot slot: alle algemene informatie m.b.t. corona is ook terug te vinden op onze website onder het 

kopje ‘informatie omtrent corona’.  

 

Ik wens u een goed weekend. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Hiske Kromdijk  

Directeur 

https://news.pressmailings.com/hvdm/toolkit-coronamelder-overijssel

