Aan de leerlingen en hun ouders/verzorgers
van RSG Magister Alvinus
Sneek, 7 september 2020
Betreft:
- verzorgen van lessen op afstand door docenten die thuis moeten
blijven i.v.m. coronaklachten
- volgen van lessen door leerlingen die langere tijd thuis zitten

Beste leerlingen en geachte ouders/verzorgers,
Het aantal docenten en leerlingen dat even niet op school kan zijn neemt toe. In deze brief leggen we
uit hoe we ervoor zorgen dat het onderwijs toch kan worden verzorgd èn ontvangen.
De betreffende docenten zullen vanuit hun huis de lessen op afstand verzorgen. We hebben hiervoor
op de eerste verdieping van het nieuwbouwgedeelte lokalen gereserveerd, waar toezicht wordt
gehouden. Er zal dan meestal sprake zijn van een lokaalwijziging; kijk dus goed in je rooster.
Dit betekent dat de leerlingen hun device (laptop of iPad) met opgeladen accu iedere dag bij zich
moeten hebben en moeten zorgen voor ‘oortjes’ of een headphone.
Daarnaast zullen we maatregelen treffen dat de leerlingen die noodgedwongen thuis moeten blijven
van thuis uit lessen kunnen volgen. De mentor zal de betreffende leerlingen hierover informeren en
we zullen er voor zorgen dat de lessen via Google Meet gestreamd worden.
Het voorgaande geldt voor de theorielessen. Praktijklessen, LO en practica zullen in geval van een
thuiszittende docent geen doorgang kunnen vinden.
Voor de leerlingen van havo 45 en vwo 456 volgt nog aanvullende informatie van de teamleiders.
Op deze wijze zorgen we ervoor dat we het (meeste) onderwijs kunnen blijven verzorgen. De
ervaringen van online-onderwijs van voor de vakantie hebben laten zien dat dit goed mogelijk is.
Bovenstaande gaat woensdag 9 september a.s. in.
We merken dat onze leerlingen, de ouders/verzorgers en al onze collega’s er alles aan doen om het
zo goed mogelijk te laten verlopen. Heeft u tips voor ons? Laat het ons weten.
Verder vinden jullie in de bijlage een beslisboom of een leerling wel of niet naar school mag.
Met vriendelijke groet,
Sixtus Haverkamp
(rector-bestuurder)

Mag een leerling
naar school?
Deze beslisboom is ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het
RIVM en is een leidraad voor de medewerkers, ouders en leerlingen
van RSG Magister Alvinus.

nee

Is de leerling in de afgelopen twee
weken in contact geweest met iemand
die positief is getest op corona?

Heeft de leerling één
of meer van de volgende
klachten?
- verkouden
- loopneus
- hoesten
- keelpijn
- verhoging (37,5 - 37,9)
- koorts (38+)
- benauwdheid
- verlies reuk of smaak

ja
De leerling moet thuisblijven,
laat zich eventueel testen en
blijft thuis in afwachting van
de testuitslag.

ja

Pas als de leerling 24 uur
zonder klachten is, mag de
leerling weer naar school.
Bij een negatieve test mag
de leerling direct weer naar
school.

nee
Heeft iemand binnen het huishouden
last van koorts of benauwdheid?

ja
nee

Bij een positieve test (wel
corona) blijft de leerling minimaal 7 dagen thuis. Wanneer
een huisgenoot positief getest
is (wel corona), blijft de leerling
minimaal 10 dagen thuis.

De leerling mag naar school.

Klachten als ze chronisch zijn, zoals hooikoorts/astma, in overleg met school.

