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

 

 

Zwolle, 23 oktober 2020 

Kenmerk: 2020/068/krk 

Betreft: Corona update 4 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Graag uw aandacht voor een update m.b.t. de laatste ontwikkelingen rondom corona.  

 

Data 

Door de verscherpte maatregelen kunnen wederom een aantal geplande activiteiten helaas niet 

doorgaan, bijvoorbeeld alle voorlichtingsactiviteiten voor groep 8. Voorlopig worden al deze 

informatieavonden en open lesmiddagen online aangeboden. Alle schoolbesturen in Zwolle hebben 

samen besloten voorlopig geen voorlichtingsactiviteiten op de school te organiseren. Dit betekent: 

 

 Klas 1 en 2 hebben 2 t/m 6 november les volgens het reguliere rooster. De leerlingen zijn dus 

niet om 12.10 uur vrij zoals vermeld in de schoolinfo.  

 

Persconferentie  

Naar verwachting zal er komende week weer een persconferentie zijn. Wij bereiden ons voor op 

strengere maatregelen. Naast de mondkapjesplicht, volgen er wellicht ook andere maatregelen voor 

het onderwijs. We wachten dit af. Voorbereidingen voor online onderwijs of hybride onderwijs 

worden alvast getroffen. Bij hybride onderwijs is de helft van de klas op school en volgt de andere 

helft van de klas dezelfde les vanuit huis. We hebben inmiddels gelukkig al aardig wat ervaring 

opgedaan. We informeren u uiteraard op het moment dat dat nodig is. 

 

Besmettingen 

Ook onze school blijft helaas niet gevrijwaard van besmettingen. Tot de herfstvakantie waren er geen 

positief geteste leerlingen en/of medewerkers. Afgelopen week zijn er 6 leerlingen positief getest, 

deze leerlingen zijn niet op school geweest toen klachten zich voordeden. Dit kwam mede door de 

herfstvakantie, maar óók hebben deze leerlingen zich uitstekend aan de spelregels gehouden. Ook via 

deze weg wensen wij deze leerlingen veel beterschap! Er zijn gelukkig nog geen medewerkers positief 

getest.  

 

Positief getest? 

Op het moment dat een leerling positief getest is, vragen wij ouder(s)/verzorger(s) om z.s.m. contact 

op te nemen met de mentor. De mentor en studieleider informeren de lesgevende docenten. De GGD 

is leidend als het gaat om het informeren van huisgenoten en/of nauwe contacten. Zij stemmen een 

bron- en contactonderzoek af met de besmette persoon. Bij dit bron- en 

contactonderzoek wordt onderzocht of er personen zijn die op de dagen 

voorafgaand aan het ontstaan van de klachten langer dan 15 minuten in 
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contact zijn geweest binnen anderhalve meter. Aan deze personen wordt dan verzocht in 

thuisquarantaine te gaan. Wij informeren u als blijkt dat wij als school, op advies van de GGD, actie 

moeten ondernemen. 

 

Quarantaine 

Ook het aantal thuisquarantaines voor zowel leerlingen als medewerkers neemt toe. We proberen 

lesuitval te beperken, maar we lopen inmiddels tegen onze grenzen aan. Het kan dus voorkomen dat 

uw zoon/dochter de komende periode meer lesuitval heeft dan hij/zij gewend is. Nogmaals, we 

proberen dit te beperken.  

 

Ik hoop u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Een heel goed weekend en blijf gezond! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Hiske Kromdijk  

Directeur 


