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

 

 

Zwolle, 10 september 2020 

Kenmerk: 2020-037-krk 

Betreft: corona 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

De vierde schoolweek is volop bezig en het is ontzettend fijn om alle leerlingen hier weer rond te zien 

lopen. De introductieactiviteiten zijn goed verlopen, de mentoren hebben op aangepaste wijze kennis 

kunnen maken met ouder(s)/verzorger(s) en het hybride onderwijs is inmiddels onderdeel van de les 

geworden. Wij kijken terug op een goede start van het schooljaar en hopen van harte dat dit ook voor 

u en uw kind(eren) geldt.  

 

Zorgen 

Natuurlijk zijn er ook zorgen. Blijven onze leerlingen, hun families en onze medewerkers gezond? Hoe 

zal het ventilatievraagstuk zich ontwikkelen en wat betekent dat voor de herfst/winter? Wat komt er 

nog op ons af?  

Op dit moment worden er op alle scholen van Openbaar Onderwijs Zwolle (OOZ) metingen gedaan in 

opdracht van het landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS). Dit geldt dus ook voor 

Thorbecke. Uitkomsten en mogelijke acties wachten wij af.  

Waar mogelijk bereiden we ons voor en we informeren u op het moment dat dat nodig is. De 

afgelopen 4 weken zijn er geen medewerkers of leerlingen positief getest, het gedrag van ons allen 

draagt daar ongetwijfeld ook aan bij. Dank daarvoor. 

 

Wel of niet naar school? 

De oproep om bij milde klachten thuis te blijven en je te laten testen, heeft tot gevolg dat docenten en 

leerlingen (in afwachting van de uitslag van de test) soms een paar dagen afwezig zijn. We krijgen ’s 

morgens telefoontjes van ouders die doorgeven dat hun zoon/dochter de lessen online moet volgen 

i.v.m. milde klachten. Ook leven er veel vragen over het wel of niet naar school gaan. In de bijlage 

vindt u een stroomschema dat kan helpen bij het bepalen of uw zoon/dochter naar school kan of thuis 

moet blijven. Een huisgenoot met milde klachten is bijvoorbeeld geen reden om thuis te blijven.  

 

De lessen worden online aangeboden voor de leerlingen die thuis moeten blijven. We zijn benieuwd 

naar de ervaringen van de afgelopen vier weken, deel deze gerust met de schoolleiding. Dit kan via het 

emailadres: onlineonderwijsmha-tsg@ooz.nl 

 

Tot slot 

Niemand weet hoe het coronavirus zich zal ontwikkelen en welke gevolgen dit heeft voor het 

onderwijs. We doen er op school in ieder geval alles aan om de lessen door te 

laten gaan, liefst live en waar nodig online. Nogmaals het verzoek om het 

stroomschema (zie bijlage) te volgen. Onlineonderwijs is dus alleen voor 
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leerlingen die volgens de richtlijnen van het RIVM en/of op advies van de GGD thuis moeten blijven. 

Alle andere leerlingen kunnen we dan gewoon op school ontvangen. 

 

Hopend u zo voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de schoolleiding, 

 

Hiske Kromdijk 

Directeur 
 

 


