Aan de ouders/verzorgers van leerlingen van
het Zaanlands Lyceum

Zaandam, 26 augustus 2020

Betreft: quarantaine en thuisonderwijs

Geachte ouders/verzorgers,
Hoewel er vooralsnog geen positieve testuitslagen op school zijn vastgesteld, zijn de eerste
leerlingen reeds in quarantaine en valt het helaas niet uit te sluiten dat dit in de zeer nabije
toekomst om grotere groepen leerlingen gaat. Uiteraard vraagt dit wat van de school. Wij
willen onze leerlingen, ook op afstand, betrokken houden bij de school. Daarnaast geldt dat
thuisquarantaine natuurlijk niet per definitie betekent dat er sprake is van ziekte en dat een
leerling niet kan leren of een docent niet kan werken. Doordat de studiewijzers in Magister
staan en de klassen aangemaakt zijn in MS Teams beschikken de leerlingen over de
randvoorwaarden om tot leren te komen. Hoe pakken we dit dan aan?
Wanneer quarantaine? (conform richtlijnen RIVM)
Wanneer binnen een huishouden een individu klachten heeft, maar geen koorts boven de
38 graden en/of benauwdheidsklachten, laat deze zich testen en blijft thuis tot de testuitslag
bekend is. De andere leden van het huishouden mogen zich vrij bewegen tot de testuitslag
bekend is.
Wanneer binnen een huishouden een individu koorts boven de 38 graden en
benauwdheidsklachten heeft, blijft het gehele huishouden thuis, totdat de testuitslag bekend
is.
Wanneer een individu positief getest is op corona, blijft deze 10 dagen thuis. Wanneer uit
bron- en contactonderzoek blijkt dat een persoon binnen 1,5 meter van een individu met een
positieve testuitslag is geweest, blijft deze persoon ook 10 dagen in quarantaine.
Leerlingen
Als een leerling zich laat testen, blijft deze thuis totdat de uitslag bekend is. De klasgenoten
gaan gewoon naar school. Als de test positief is, neemt de GGD contact op met de school
over de vervolgstappen, conform de richtlijnen van het RIVM.
Wanneer een leerling in thuisquarantaine zit en zich niet ziek voelt, volgt hij de studiewijzer
en logt de leerling in conform rooster in MS Teams. De leerling woont de les dus gewoon bij.

Mentor
De receptie laat de betreffende leerjaarbegeleider en mentor via de mail weten wanneer een
leerling in thuisquarantaine gaat. De mentor informeert de docenten over de quarantaine en
neemt gedurende deze quarantaine twee keer contact op met de leerling om na te gaan hoe
het met de leerling gaat en of de leerling aangehaakt blijft in het onderwijsleerproces. De
mentor verwerkt dit contact in Magister.
Docenten
Wanneer een docent in quarantaine moet gaan en geen klachten heeft, streven wij ernaar de
lessen zoveel als mogelijk door te laten gaan.
Het is onze gezamenlijk verantwoordelijkheid thuis te blijven bij klachten en ons te laten
testen. Via bovenstaande maatregelen pogen wij de komende periode, met alle
onzekerheden, zo goed mogelijk in te richten.
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan verzoeken wij u contact
op te nemen met de mentor of leerjaarbegeleider.
Met vriendelijke groet,

drs. M. van Dijk
Rector

