
 

 

Den Haag, 25 november 2020 

Betreft: situatie m.b.t. Covid-19 besmettingen in jaarlaag 3 
 

Geachte ouder(s),verzorger(s), 

De afgelopen dagen nam het aantal positief geteste leerlingen in klas 3T in korte tijd toe (nu zes) 

waardoor we afgelopen dinsdag hebben besloten om deze klas de komende dagen onderwijs op 

afstand te bieden. Pas na het weekend kunnen zij weer fysiek onderwijs op school volgen.  

 

Voor de overige klassen monitoren we nauwlettend het aantal leerlingen dat positief getest is en 

nemen we, indien de aantallen daartoe aanleiding geven, onmiddellijk passende maatregelen.  

We vinden het belangrijk om daarbij te melden dat we hierover intensief contact hebben met de 

GGD en dat de maatregelen die we tot nu toe hebben genomen, verder gingen dan de GGD ons 

adviseerde. De richtlijnen van de overheid geven aan dat fysiek onderwijs leidend is. We blijven dat 

doen zo lang dat in onze ogen op verantwoorde wijze te geven is. De veiligheid van de leerlingen en 

collega’s gaat boven alles. 

 

We vinden het prettig te merken dat u als ouder samen met ons alert bent en uw zoon of dochter 

laat testen als er sprake is geweest van nauw contact (langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 m) 

met een klasgenoot die positief getest is.  

 

We brengen hieronder de belangrijkste maatregelen wederom onder de aandacht: 

 Houd anderhalve meter afstand tot volwassenen in de school; 

 Was en desinfecteer je handen regelmatig; 

 Desinfecteer bij binnenkomst altijd je handen; 

 Nies en hoest in de elleboog; 

 Blijf thuis bij milde klachten, in afwachting van een testuitslag of als je in quarantaine moet; 

 Licht de school en de klas direct in als je een positieve testuitslag hebt en houd je aan de 
richtlijnen voor de quarantaine.  
 

Met vriendelijke groet,  
 
Arjen Petri 

Linda van der Wal 

 

NB: 

Afgelopen maandag was er in sporthal Ockenburg een hacobaltoernooi voor de meisjes in jaarlaag 3. 

Aanstaande maandag wordt dat voor de jongens georganiseerd. De mechanische ventilatie in het 

gebouw van sporthal Ockenburg is op orde en voldoet aan de daarvoor gestelde normen. Omdat de 

leerlingen gewend zijn dat in ons gebouw de ramen deels open blijven, omdat er geen mechanische 

ventilatie aanwezig is, maakte een aantal leerlingen zich zorgen over de veiligheid.  

Begrijpelijk, maar ons inziens niet nodig. 

 


