
 

 

Den Haag, 27 november 2020 

Betreft: update situatie corona  

Beste ouders en leerlingen, 

De situatie rond het aantal coronabesmettingen op onze school is nu gelukkig weer stabiel. Twee 

keer per dag maken we de balans op en bepalen we of aanvullende maatregelen nodig zijn. Met deze 

brief informeren wij u over de recente ontwikkelingen. Ter informatie kunt u op de website van onze 

school alle brieven lezen die in de afgelopen periode naar de klassen en jaarlagen zijn gestuurd waar 

we maatregelen hebben genomen. 

 

Tot vorige week donderdag waren er weinig besmettingen op school. Daarna liep het aantal 

besmettingen in 4V zo snel op, dat we gezien het aantal besmettingen alle leerlingen van 4V  meteen 

vanaf die donderdag 19 november naar huis hebben gestuurd om daar het onderwijs online te 

volgen. Aanstaande maandag 30 november starten zij weer op school.  

Afgelopen dinsdag 24 november kwam er een aantal meldingen van coronabesmettingen uit klas 3T. 

Dat was een lesvrije dag en we hebben ook die klas de rest van de week thuis gehouden. Sinds 

donderdag 26 november krijgt ook 4H online les. De verwachting is dat beide groepen begin volgende 

week weer op school zijn. Er zijn gelukkig ook jaarlagen zonder besmettingen zoals de brug- en 

tweede klassen, 5H en 5V. 

 

Het is belangrijk dat alle leerlingen die thuis zijn en onderwijs kunnen volgen, online alle lessen 

bijwonen en hun taken, opdrachten en huiswerk bijhouden. Wij zien het belang van het kunnen 

volgen van thuisonderwijs vandaar dat de lessen gestreamd worden en de docenten via Slack op hun 

reguliere werktijden bereikbaar zijn voor vragen. We hopen hiermee de continuïteit van het 

onderwijs te waarborgen. 

 

Tot slot, met de hulp van u als ouder en de inzet van onze leerlingen en medewerkers hopen we op 

een verstandige wijze het fysieke onderwijs zo lang en zo goed mogelijk te kunnen verzorgen. 

Ondanks twijfel, vinden wij dat we ook het volgende moeten melden. De afgelopen week bereikte 

ons via diverse kanalen berichten over een privéfeestje. Dit soort sociale activiteiten vergroot de kans 

op een clusterbesmetting, waarvan in dit geval sprake is geweest. Wij willen u daarom vragen om 

hierover met uw kind in gesprek te gaan en te helpen dit soort risico’s te voorkomen.  

Het is fijn te constateren dat besmettingen en aankondiging van testen door u met ons gedeeld 

worden. Op die manier werken we samen aan veilig onderwijs op school.  

 

Met vriendelijke groet, 

Schoolleiding Dalton Den Haag 

https://daltondenhaag.nl/corona-informatie/

