Veelgestelde vragen & de antwoorden
over het coronavirus en school
Hieronder vindt u een verzameling van veelgestelde vragen en antwoorden die bij ons
binnenkomen. Zo nodig wordt dit document de komende tijd aangepast of aangevuld. De
datum en het versienummer vindt u onderaan iedere pagina. Wij volgen de richtlijnen
van het RIVM.
Corona
1. Corona: welke preventieve maatregelen kun je nemen?
Regelmatig handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van je elleboog, geen
handen schudden en papieren zakdoekjes gebruiken. Op de website van het RIVM staat
uitgebreide informatie (https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19).
Wel of niet naar school? (zie ook beslisboom)
2. Wanneer moet een leerling thuisblijven?
Een leerling moet thuisblijven wanneer hij of zij klachten* heeft. Hij of zij dient zich bij
klachten bovendien te laten testen. Een leerling moet ook thuisblijven wanneer een
huisgenoot last heeft van koorts en benauwdheid.
3. Is de ziekmeldprocedure hetzelfde als in een ‘normale’ situatie?
Ziekmeldingen kunt u net als voorheen telefonisch aan ons doorgeven tussen 7.30 en 8.30
uur op telefoonnummer (0513) 482 166 (Sevenwolden) en (0513) 801 899 (Bornego
College). We zullen u vragen of een leerling corona-gerelateerde klachten heeft en of er
sprake is van testen.
Is een leerling weer beter, dan dient hij of zij zich op school beter te melden.
4. Wat gebeurt er met een leerling die op school gedurende de dag klachten* krijgt?
Deze leerling gaat naar huis. Ouders/verzorgers worden hierover geïnformeerd. Ook
eventuele broers of zussen worden bij koorts en/of benauwdheidsklachten hierover
geïnformeerd en naar huis gestuurd.
5. Wanneer dient een leerling zich te laten testen?
Een leerling moet zich laten testen bij klachten* (dit geldt voor iedereen).
6. Een leerling is getest en wacht op de uitslag, mag hij of zij naar school?
Een leerling die getest is, blijft thuis in afwachting van de testuitslag (doorgaans 48 uur).
Hij of zij wordt na telefonische ziekmelding door ons ziekgemeld in Magister.
7. Een huisgenoot is getest en wacht op de uitslag, mag de leerling naar school?
Heeft de huisgenoot last van benauwdheid of koorts dan blijft de leerling thuis. In andere
gevallen is de leerling welkom op school.
8. Een leerling is negatief getest (geen corona), mag hij of zij dan weer naar school?
Indien een leerling nog hoorbare of zichtbare klachten heeft, verzoeken we hem of haar om
thuis te blijven totdat deze er niet meer zijn. Daarna mag de leerling weer naar school.
9. Een leerling is positief getest (wel corona), wanneer mag hij of zij weer naar
school?
De leerling dient minimaal zeven dagen thuis te blijven. Pas als hij of zij 24 uur zonder
klachten is, mag hij of zij weer naar school.
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10. Een huisgenoot is positief getest (wel corona), moet de leerling dan ook
thuisblijven?
Ja, de leerling moet 10 dagen thuisblijven (in quarantaine). Mocht de leerling ook klachten
krijgen dan laat hij of zij zich testen. Pas als iedereen uit het huishouden 24 uur
klachtenvrij is, mag een leerling weer naar school.
11. Een leerling valt in een risicogroep, moet hij of zij naar school?
Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs.
Dit is de beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school. Bij langdurig
thuisblijven van de leerling treden de reguliere processen rondom passend onderwijs in
werking.
12. Een leerling heeft een huisgenoot in een risicogroep, moet hij of zij naar school?
Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van
fysiek onderwijs. Dit is de beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school.
Bij langdurig thuisblijven van de leerling treden de reguliere processen rondom passend
onderwijs in werking.
13. Een leerling heeft verkoudheidsklachten waar hij of zij bekend mee is, mag hij of
zij naar school?
Bij bekende klachten, denk aan ieder jaar hooikoorts of chronisch verkouden, mag een
leerling naar school. Is er twijfel of de aard van de klachten of zijn de klachten anders dan
gewend, dan dient een leerling thuis te blijven tot de klachten voorbij zijn.
14. Een leerling is weer beter (24 uren klachtenvrij en ook in het huishouden is
iedereen 24 uren klachtenvrij): wat is de procedure?
De leerling mag weer naar school en dient zich op school beter te melden.

Onderwijs thuis
15. Een leerling wacht thuis op de testuitslag, hoe ziet het onderwijs er deze twee
dagen uit?
De leerling kan als hij of zij fit genoeg is thuis doorwerken. Huiswerk staat in Magister. De
leerling haalt de gemiste lesstof in zodra hij of zij op school is.
16. Een leerling moet thuisblijven, hoe ziet het onderwijs er in deze periode uit?
De leerling kan als hij of zij fit genoeg is thuis doorwerken. Het huiswerk staat in Magister.
Waar mogelijk kunnen de lessen via een liveverbinding (via Microsoft Teams) worden
gevolgd.
17. Wat moet een leerling doen indien hij of zij geen uitnodiging ontvangt om lessen
op afstand te volgen?
In dat geval dient de leerling contact op te nemen met de coach.

Op school
18. Wat zijn de regels op (en naar) school?

Kom zoveel mogelijk op de fiets;

Desinfecteer je handen bij binnenkomst in een lokaal;

Houdt 1,5 meter tot volwassenen (en volwassenen tussen elkaar);
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En verder gelden natuurlijk de RIVM-richtlijnen:





Blijf thuis bij klachten* (ook bij klachten van huisgenoot, zie hierboven);
Was regelmatig je handen;
Nies of hoest in je elleboog.

19. Wat doet school om de verspreiding van het virus tegen te gaan?
-

Op veel plekken in de school en bij ieder lokaal is desinfectiemateriaal beschikbaar.
Daarnaast zijn of worden spatschermen bij de docentenwerkplek in de lokalen
geplaatst om de afstand tot de docent te waarborgen.
Ramen en deuren staan open voor een goede ventilatie.
Bij de bel wisselen eerst de docenten van lokaal en vervolgens de leerlingen om
afstand te waarborgen.

20. Ramen en deuren staan nu open, maar wat gebeurt er als de buitentemperatuur
straks daalt?
De ramen blijven dan op kiepstand. Leerlingen krijgen het advies om zich bij lagere
temperaturen in laagjes te kleden en/of te zorgen voor een extra trui of vest in het kluisje
om zo voorbereid te zijn op wat lagere temperaturen in het klaslokaal dan gebruikelijk.
21. Kunnen er nu ook lessen uitvallen door afwezigheid van zieke docenten? En
hebben leerlingen dan op school online les?
Er zullen ongetwijfeld lessen uitvallen omdat ook sommige docenten ziek zijn of niet naar
school kunnen of mogen. Raadpleeg altijd Magister voor de actuele stand van zaken als het
gaat om het rooster.
22. Is de kantine open?
De kantine is open. In de ochtendpauze is de helft van de leerlingen binnen. Om de dag
zijn klas 1 & 2 of 3 & 4 van Plein Joure binnen. De andere klassen houden dan verplicht
buiten pauze. Indien het straks slechter weer wordt, pauzeert de helft van de klassen in de
lokalen en de andere helft in de kantine. In de middagpauze zijn er twee afzonderlijke
pauzes en is er ruimte om voldoende afstand tot het personeel te houden.

Klassen thuis of school dicht
21. Stel één of meerdere klassen moeten thuisblijven of de school moet dicht, hoe
komt het dan met het onderwijs?
Wanneer we de school noodgedwongen (voor een periode) moeten sluiten voor één of
meerdere klassen, schakelen we over naar online lessen via Microsoft Teams. Dat doen we
in principe per de eerstvolgende dag.
22. Geldt in dat geval het huidige rooster nog steeds?
Mocht de school sluiten, dan zullen wij de leerlingen en informeren over het rooster en het
online onderwijs. Momenteel liggen er al scenario’s (en schaduwroosters) klaar mochten we
moeten overschakelen naar les op afstand.
23. Weten leerlingen wat er eventueel van ze wordt verwacht?
Docenten hebben de opdracht gekregen om indien nodig snel te kunnen schakelen naar
online lessen via Teams. Om een eventuele overstap gemakkelijker te laten verlopen zullen
we in de lessen zo nu en dan ook al gebruik maken van de mogelijkheden van Teams.
24. Hoe bereiden wij (als ouders en leerlingen) ons voor op onderwijs op afstand?
Voor onderwijs op afstand is het nodig dat leerlingen de beschikking hebben over hun
lesmateriaal en kunnen deelnemen aan online lessen. Een device is daarvoor een vereiste.
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Leerlingen die geen iPad hebben via school, kunnen wellicht thuis een iPad of laptop
gebruiken. Mogelijk dat niet ieder gezin beschikt over voldoende devices. Alle apps die wij
zullen gebruiken voor onderwijs op afstand zijn echter ook beschikbaar via de mobiele
telefoon.
Voor onderwijs op afstand is een internetverbinding noodzakelijk. Leerlingen die thuis niet
over een verbinding beschikken dienen dit bij hun coach/mentor te melden. Dan zoeken we
naar een passende oplossing. We merken hierbij wel op dat er vermoedelijk een groot
beroep zal worden gedaan op alle beschikbare verbindingen. Dit kan gevolgen hebben voor
de kwaliteit van de verbinding.

Corona en excursies
25. Hoe zit het met excursies of schoolreizen gaan deze door?
We bepalen op een later tijdstip of een dagexcursie in Nederland wel of niet kan doorgaan.

*verkouden, loopneus, hoesten, keelpijn, verhoging (37,5 – 37,9), koorts (38+),
benauwdheid, verlies van smaak of reuk.
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