Aan de leerlingen van De Goudse Waarden
Cc: ouders/verzorgers

Gouda, 14 september 2020

Beste leerling,
Voor de start van het schooljaar heb je van ons een brief ontvangen met daarin het
beleid dat we rondom Corona-preventie hanteren. Vandaag ontvang je een brief,
waarin we je informeren over de voortgang van dit beleid en later in deze maand
krijg je een brief met informatie over het beleid voor de periode na 1 oktober 2020.
Stand van zaken. Waarschijnlijk begint het al te wennen dat de ramen en deuren
van lokalen vaker open staan en schrik je niet meer als je je leraar door een
plexiglas tafel- of gezichtsscherm ziet. Wij zijn heel trots op alle leerlingen die
steeds rekening houden met elkaar en vooral ook met de leraren, door hen de kans
geven de anderhalve meter afstand te bewaren. Dat is heel fijn, want de regels
werken alleen als zoveel mogelijk mensen zich eraan houden. Mede daardoor zijn er
slechts twee leerlingen binnen onze drie scholen die positief getest zijn en nog geen
enkele leraar.
Beleid rond buitenlandse excursies. Dit schooljaar zullen we vanwege de
veiligheid geen buitenlandse excursies organiseren. We gaan ons best doen om –
met name voor de leerlingen in de voorexamenklassen - minstens zo leuke
alternatieven binnen Nederland te organiseren.
Onderzoek met CO2-meters. Sinds het begin van deze maand worden er in veel
lokalen van onze drie scholen CO2-metingen uitgevoerd. Hierdoor weten wij welke
lokalen (ook bij gesloten ramen) voldoen aan de nieuwe ventilatie-normen, die de
minister aan de scholen heeft bekendgemaakt. De uitkomsten gebruiken we voor
ons ventilatie-beleid na 1 oktober.
GGD of RIVM of… Bij al onze veiligheidskeuzes, laten wij ons leiden door de GGD.
De middelbare scholen hebben in Nederland hebben dit gezamenlijk afgesproken.
Dit betekent dat wij bij iedere melding van een Corona-besmetting altijd contact
opnemen met de GGD en vervolgens de richtlijnen van deze organisatie opvolgen.
Corona-besmetting of quarantaine: hoe zit het ook alweer?
1. Je hebt klachten (zie RIVM: verkoudheid, benauwdheid e.d.) → Laat je
sowieso testen. Ook blijf je in quarantaine tot je 24 uur klachtenvrij bent of
tot je een negatieve uitslag op je corona-test hebt ontvangen.
2. Jij bent positief getest → Je blijft minimaal 7 dagen na de start van de
verschijnselen nog thuis. Je mag pas weer naar school als je 24 uur
klachtenvrij bent.
Ben je positief getest, maar krijg je helemaal geen klachten, dan blijf je toch
minimaal 72 uur vanaf de testdag thuis voordat je weer naar school gaat.

3. Iemand in je huishouden heeft klachten (maar jij niet) → Je mag pas weer
naar school als iedereen in je huishouden 24 uur klachtenvrij is.
4. Iemand in je huishouden is positief getest (maar jij niet) → Je blijft 72 uur (3
dagen) na de testafname in quarantaine. Als klachten blijven of zich
ontwikkelen, dan blijf je in totaal 10 dagen vanaf de dag van de coronatest
in quarantaine.
In alle gevallen geldt dat je je op de normale manier afwezig meldt en tevens
aangeeft waarom je thuis bent (“Ik zit in quarantaine omdat mijn broertje steeds
moet hoesten” of “Ik ben getest en de uitslag was positief”). Zo blijft de school
goed op de hoogte van alle ontwikkelingen.
Als jij een positieve testuitslag hebt gekregen, neemt iemand van school contact
met je op om een corona-meldingsformulier in te vullen. Hij/zij zal vragen naar de
HPZ-code, waarmee de school met de GGD contact kan opnemen voor advies.
Tenslotte. De eerste weken van dit schooljaar waren voor ons spannend, omdat
we niet goed wisten wat we konden verwachten. Wij zijn heel blij dat veel mensen
hun best doen de veiligheidsmaatregelen te volgen. Ook lijkt het aantal
besmettingen en quarantaines (mede daardoor) beperkt te blijven. We willen je
daarom vragen deze maatregelen samen met ons te blijven volhouden.
Alvast veel dank daarvoor.
Namens de medewerkers van De Goudse Waarden,
Peter van Dijk
Voorzitter College van Bestuur

