Amsterdam, 29 november 2021
Betreft: Wijzigingen n.a.v. nieuwe corona-maatregelen

Beste ouders, verzorgers en leerlingen
De regering heeft op een persconferentie weer nieuwe corona-maatregelen aangekondigd. We
kunnen nauwelijks uitleggen hoezeer wij aan de ene kant balen van de huidige situatie, de nieuwe
maatregelen en de bijkomende beperkingen, maar aan de andere kant zo blij zijn dat we open
kunnen blijven. Dit betekent wel dat we ons gaan focussen op het primaire proces: het lesgeven.
Jammer genoeg gaan daardoor juist de leuke dingen weer niet door, maar we doen er zoveel
mogelijk aan om de situatie op school voor iedereen zo veilig mogelijk te maken. Hieronder kunnen
jullie de aanpassingen lezen.
Mondkapjes weer verplicht op scholen
Vanaf maandag 29 november zijn in het onderwijs mondkapjes weer verplicht. In het basisonderwijs
moeten kinderen vanaf groep 6 mondkapjes dragen en in het voortgezet onderwijs alle leerlingen,
wanneer ze lopen in de school. Dit zal dus vanaf maandag ook gelden op het Zuiderlicht College. Wilt
u ervoor zorgen dat uw zoon/dochter een mondkapje meeneemt naar school? Alle medewerkers van
de school zullen leerlingen aanspreken op het dragen van een mondkapje. Natuurlijk zal het weer
even wennen zijn. We verwachten van leerlingen dat ze de aanwijzingen van het personeel opvolgen
en op een respectvolle manier reageren. Wilt u dat alvast thuis bespreken? Alleen op die manier
houden we het gezellig met elkaar.
Andere corona-regels op school
Naast het mondkapje gelden op school de volgende regels:
•
•
•
•

Ouder(s) en/of verzorger(s) komen in principe niet in de school. Alleen wanneer u een
afspraak heeft gemaakt, komt u in de school.
Alle volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar.
De aanwezigheid van externen (mensen die niet op school werken) beperken we zoveel
mogelijk;
Iedereen met klachten blijft thuis totdat er een negatieve testuitslag is ontvangen.

Naast deze regels, zijn er nog adviezen gegeven zoals het dringende advies om 2x per week zelf te
testen (voor leerlingen en medewerkers). Alle leerlingen krijgen weer zelftesten mee naar huis, wij
zullen deze vanaf morgen weer gaan uitdelen.

Bij klachten: thuisblijven
Als uw kind klachten heeft die passen bij het corona-virus, blijft hij/zij thuis en maakt u een afspraak
voor een corona-test.
Quarantaine
Als iemand in het huis waar uw kind woont corona heeft, dan mag uw kind niet naar school komen.
Ook niet als uw kind gevaccineerd is. Uw kind gaat dan in quarantaine. Van de GGD hoort u hoe lang
deze quarantaine duurt.
Klassen naar huis bij te veel besmettingen
Het kan ook voorkomen dat een school moet besluiten om tijdelijk één of meerdere klassen naar huis
te sturen of zelfs tijdelijk de hele school te sluiten. Het kabinet benadrukt nog eens dat een school
een dergelijk besluit kan nemen in twee situaties;
1. Op advies van de GGD om verdere verspreiding van het virus te voorkomen; of
2. Omdat de school het organisatorisch niet meer rond krijgt, bijvoorbeeld omdat leraren ziek
zijn of in quarantaine zitten en er geen vervangers kunnen worden gevonden.
Gelukkig heeft het op het Zuiderlicht College dit schooljaar nog niet zover hoeven komen en dat
willen we graag zo houden. Het is daarom zeer belangrijk dat iedereen de basismaatregelen naleeft
en dus thuisblijft bij klachten en zich laat testen. Ook weten we dat vaccineren een effectieve manier
is om corona onder controle te krijgen. Meer informatie daarover vindt u op de website van de
Rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/aanpakcoronavaccinatie/kinderen-en-jongeren
We moeten dit samen doen
We merken de laatste weken dat het gedrag van sommige leerlingen niet meer past bij de regels die
we op school hebben afgesproken. We begrijpen heel goed dat het na zo’n lange lockdown wennen
is om weer in het schoolritme en zijn regels te komen. Op het Zuiderlicht College vinden we samenwerken, structuur en vertrouwen belangrijk. Daar horen ook respect en verantwoordelijkheid bij. We
vinden het belangrijk dat al onze leerlingen zich houden aan de gemaakte afspraken en met respect
op medewerkers en op elkaar reageren.

Indeling laatste lesweken tot aan de kerstvakantie
Door de nieuwe maatregelen kunnen een aantal geplande activiteiten niet doorgaan. Dit betekent
voor de leerlingen de volgende aanpassingen:
Dinsdag 30 november: onze rapportvergaderingen zullen online plaatsvinden, voor de leerlingen
zullen er online thuislessen worden klaargezet.
Vrijdag 3 december: het schaatsen op deze dag kan helaas niet doorgaan, in plaats daarvan is er
‘gewoon’ les. We hopen na de kerstvakantie nog wel met zijn allen te kunnen gaan schaatsen.
Donderdag 9 december: deze dag zullen de MOL-gesprekken ook online plaatsvinden, de mentor zal
hiervoor een afspraak maken. Ook deze dag zullen er online lessen worden gegeven/ klaargezet.
Woensdag 22 december: ook het schoolfeest kan helaas niet doorgaan. Deze houden jullie natuurlijk
te goed! In plaats daarvan zijn we aan het onderzoeken wat we in de laatste week voor kerst nog wel
aan leuke activiteiten kunnen organiseren.
Donderdag 23 december: alle leerlingen zijn vanaf vandaag vrij, we laten de kerstvakantie iets eerder
starten zodat het personeel met elkaar zich kan voorbereiden voor de periode na de kerstvakantie.
Er zijn nog verschillende activiteiten gepland waarvan we op dit moment nog niet weten of ze door
kunnen gaan. Zodra we dit wel weten zullen we jullie natuurlijk meteen informeren. Voor vragen
kunt u zich in eerste instantie richten tot de mentor. Tot zover dit informatiebulletin. Veel sterkte
voor de komende periode, hopelijk in goede gezondheid.
Met vriendelijke groet,
Olga Onrust
directeur

