Rotterdam, 17 november 2021
Geachte ouder(s)/ verzorger(s),
Naar aanleiding van de laatste persconferentie, de vele vragen die wij krijgen en de
oplopende coronabesmettingen, sturen wij u deze extra berichtgeving omtrent de huidige
coronamaatregelen. Voor het voortgezet onderwijs is er op dit moment niet zo gek veel
veranderd. Wij verwijzen u naar Coronavirus en voortgezet (speciaal) onderwijs |
Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl om na te lezen wat de maatregelen op dit moment
zijn.
Heeft uw kind klachten? Kijk aan de hand van de beslisboom (zie bijlage) of uw kind thuis
moet blijven of niet.
Voor ons is het belangrijk dat u bij een ziekmelding aangeeft of het voor uw zoon/dochter
gaat om:
1. Een preventieve quarantaine;
2. Besmet met COVID-19;
3. Een andere ziekmelding
Online lesgeven
Op het VCH werken we met magister. Bij het huiswerk kan de leerkracht een link hangen
waarop de leerling kan klikken. Op deze manier kan de leerling online les volgen.
Leerlingen die thuis zitten door corona mogen online de les volgen. Dit zal alleen de AVO
vakken betreffen (AVO: ned, eng, wis, tron, eco, bio, mm, maatschappij, nask, tec) Voor
docenten die bijvoorbeeld een vak als lo geven, is hybride lesgeven helaas niet mogelijk.
Als wij door een hoge besmettingsgraad de keuze moeten maken een klas naar huis te
sturen, krijgen zij vanaf dat moment alle vakken online.
Communicatie
Mocht er een leerling in de klas van uw zoon/dochter besmet zijn met Covid-19 krijgt u
hierover bericht via de mail. Leerlingen kunnen een gratis zelftest mee naar huis krijgen als
ze dit prettig vinden.
Naast bovenstaande houden we ons met elkaar aan de maatregelen:
• Handen desinfecteren bij binnenkomst;
• Mondkapjes dragen is niet verplicht, maar mag natuurlijk wel;
• Houd afstand naar volwassenen waar mogelijk;
• Blijf thuis bij klachten en houd je aan de beslisboom vanuit de GGD;
• Informeer ons waar mogelijk en stel gerust vragen bij onduidelijkheden.
We realiseren ons dat de komende periode en de huidige maatregelen wederom wat van u en
van uw zoon/dochter vraagt. Met elkaar hopen we het virus meer onder controle te krijgen, we
doen wat we kunnen en daar hebben we elkaar echt voor nodig!
Met vriendelijke groeten,

