Aan alle leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s)
Maastricht, 18 november 2021
Ons kenmerk: LIN/WIG/2111163
Onderwerp: update Corona richtlijnen

Beste leerlingen, ouder(s) en verzorger(s),
In de persconferentie van 12 november jl. zijn nieuwe maatregelen aangekondigd. Deze maatregelen zijn
drie weken geldig en zijn na te lezen op de website van de rijksoverheid.
In het Voortgezet Onderwijs verandert er in principe niets: we zijn open en de lessen gaan zoveel mogelijk
volgens rooster fysiek door. Uiteraard hebben wij ook te maken met afwezigheid van leerlingen en
docenten. Het is dan ook niet te voorkomen dat er lesuitval zal ontstaan.
De basisregels rondom hygiëne blijven van kracht.
 Was/desinfecteer vaak en grondig je handen;
 Hoest en nies in je elleboog;
 Ventileren;
 Blijf thuis bij klachten en laat je direct testen bij de GGD ook als je gevaccineerd bent.
Mondkapjes zijn niet verplicht gesteld. We hebben respect en begrip voor ieders situatie. We respecteren
dan dus ook wanneer leerlingen of medewerkers een mondkapje dragen als ze dat nodig vinden.
Hoe zit het met zelftesten en quarantaine?
Preventief zelftesten blijft vrijwillig. De zelftesten kun je ophalen bij onze servicebalie.
Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en volgen de adviezen van de GGD.
Wij verzoeken alle ouders/verzorgers om dit ook te doen:
 Bij (verkoudheids)klachten, hoesten, klachten aan de luchtwegen, koorts of ziekte vragen we leerlingen
en medewerkers om thuis te blijven.
 Het RIVM en de GGD adviseren personen met klachten om een PCR-test te laten afnemen. Bij klachten
wordt het afnemen van een zelftest afgeraden.
 We verzoeken leerlingen en collega’s om de uitslag van een eventuele test thuis af te wachten. Mocht
blijken dat de afgenomen test negatief is dan mag de leerling en/of de collega, ook wanneer er nog
verkoudheidsklachten zijn, wel weer naar school.
 Wanneer er in het gezin een gezinslid is dat een positieve testuitslag van een PCR-test ontvangen heeft
blijven alle leden van het betreffende gezin thuis.
 In de praktijk blijkt dat het opvolgen van deze richtlijnen toch complex is. Bij twijfel gaan we in overleg
met ouder/verzorger.
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We vragen hierin ook aandacht voor het opvolgen van de afwezigheidsprocedure. Dit is belangrijk om
overzicht te houden op de situatie en leerlingen zo goed mogelijk te kunnen voorzien van onderwijs en/of
ondersteuning. Deze procedure en andere actuele informatie is terug te vinden op onze website.
Hoe verder?
We hebben zicht op de situatie. De afwezigheid van leerlingen en collega’s ligt in de lijn der verwachtingen.
Met onze Medezeggenschapsraad bespreken we eventuele vraagstukken die nu nog kunnen ontstaan.
We houden jullie hierover op de hoogte.
Alle lesgerelateerde activiteiten op school gaan door. Voor de niet-lesgerelateerde activiteiten zoals
ouderavonden, informatiebijeenkomsten, etc. bepalen we afhankelijk van de situatie of de activiteit online
wordt georganiseerd. In dat geval informeren we betrokkenen.
Dit betekent dat de huidige situatie onveranderd blijft en verwijzen daarom ook nog naar de brief van
9 november jl. met het kenmerk: LIN/WIG/2111159 met betrekking tot de afspraken rondom het volgen
van online onderwijs bij afwezigheid.
Het kabinet neemt op 3 december een nieuwe beslissing over de maatregelen. We laten daarna weten wat
dit tegen die tijd betekent voor onze school.
Heeft u vragen? Stel deze gerust aan de mentor of stuur een e-mail naar: info@bonnefantencollege.nl
We wensen iedereen ondanks alles een goede voortzetting van dit schooljaar.

Met vriendelijke groet, namens de schoolleiding,
P.M. Linsen
Rector
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