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Aan alle ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen 

 

Zwolle, 18 oktober 2020  

Kenmerk: 2020/058/krk  

Betreft: corona-update 3 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerling, 

 

In de herfstvakantie is er tijdens een landelijke persconferentie een gedeeltelijke lockdown 

afgekondigd. Dit is noodzakelijk om de verdere verspreiding van het coronavirus een halt toe te 

roepen. Op Thorbecke is op dit moment één leerling positief getest op het coronavirus. Deze leerling 

was niet op school toen hij besmettelijk was. Betrokken leerlingen en ouders zijn uiteraard op de 

hoogte gebracht. Er zijn nog geen medewerkers positief getest.  

 

Naar aanleiding van de persconferentie is een aantal zaken m.b.t. het voortgezet onderwijs duidelijk 

geworden: 

 
- Het is het kabinet er alles aan gelegen om het basis- en voortgezet onderwijs open te houden. 
- Er komt een landelijke mondkapjesplicht die ook gaat gelden voor het voortgezet onderwijs. 

Hiervoor wordt wetgeving gemaakt. 

 

Het is voor leerlingen goed dat de scholen openblijven. Het is wel een enorme uitdaging, of je nu 

ondersteuner, conciërge, leraar, leerling, studieleider of schoolleider bent. Om e.e.a. zo goed mogelijk 

vol te houden met elkaar, blijven de afspraken die we hebben gemaakt van groot belang. We stellen 

het op prijs dat deze vier punten óók thuis wederom besproken worden.  

 

Afspraken: 

De vier uitgangspunten blijven essentieel.  

 

 Blijf bij milde klachten thuis, laat je testen en volg online onderwijs. 

 Houd afstand tot medewerkers. 

 Hygiëne (binnen school geldt voor iedereen een aantal belangrijke hygiënemaatregelen) 

 Bij verplaatsingen in de school dragen we een mondkapje. 

 

Testen en coronamelder 

Leerlingen en medewerkers worden opgeroepen om zich te laten testen bij klachten. Ook vragen wij 

alle medewerkers en leerlingen om de coronamelder te installeren en bij een positieve test dit in de 

app te vermelden. 

 

Onderwijs online 

Op dit moment is het nog steeds zo dat alle leerlingen tegelijkertijd naar 

school komen en dat we onderwijs op school aanbieden. Leerlingen en 
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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.  

 

Afhankelijk van de ontwikkelingen de komende weken bekijken we of deze manier van onderwijs past 

bij de huidige situatie. Opschalen van onderwijs online kan tot de mogelijkheden behoren als blijkt dat 

de milde klachten bij leerlingen en medewerkers toenemen. Mocht dit nodig zijn, dat informeren wij 

ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen uiteraard. 

 

Een hartelijke groet, 

mede namens de schoolleiding, 

 

Hiske Kromdijk 

directeur  
 


