Den Haag, 29 november 2021

Beste ouders, beste leerlingen,
In mijn update van half november kondigde ik aan dat ik u op 6 december opnieuw zou informeren. Helaas
heeft de werkelijkheid ons ingehaald. U heeft ongetwijfeld de uitkomsten van de persconferentie al
meegekregen. Allereerst; we zijn blij dat de scholen de komende periode open mogen blijven. Dat betekent
wel dat we een grote gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben in het zoveel mogelijk beperken van het
aantal besmettingen op school. In deze brief volgt nadere informatie over de aangescherpte maatregelen.
We doen een dringend beroep op alle ouders en leerlingen om deze maatregelen in acht te nemen.

Mondkapjes
Leerlingen en medewerkers dienen bij iedere verplaatsing in de school een mondkapje te dragen. Mochten
leerlingen om medische redenen geen mondkapje kunnen dragen, dan kunnen zij zich wenden tot de
verantwoordelijke coördinator of conrector. Voor die leerlingen stellen we een gezichtsscherm beschikbaar.
Leerlingen spreiden in de pauzes
We stimuleren leerlingen om in de pauzes naar buiten te gaan. Gelukkig doen veel leerlingen dat al uit zichzelf.
Om gedrang in de pauzes te voorkomen, sluiten we de kantine de komende weken. De leerlingen kunnen bij
slecht weer pauzeren in de soos en aula. Daarnaast zijn er drie pauzelokalen (121, 227 en 304) beschikbaar.
Ventilatie
Frisse lucht is belangrijk, de lokalen worden dus regelmatig geventileerd. Tijdens de lessen staan de
bovenramen open en tussen twee lesuren wordt er flink gelucht. Bovendien staat aan het begin en het einde
van iedere gang een raam open. We vragen leerlingen zich daarop te kleden.
Klachten
Als een leerling coronagerelateerde klachten heeft, blijft de leerling thuis en laat zich testen bij de GGD, ook
als deze leerling gevaccineerd is. Als een gezinslid corona heeft, gaat de leerling in quarantaine volgens de
richtlijnen van het RIVM.
Zelftesten
Iedere leerling wordt opgeroepen om tweemaal per week een zelftest te doen en wel voor de start van de
schoolweek en halverwege. Morgen om 9.00 uur worden de sneltesten uitgedeeld voor de komende drie
weken. Elke leerling krijgt dus zes zelftesten mee naar huis.
Onderwijs in geval van quarantaine of milde klachten
Na de vorige persconferentie hebben we al aangegeven dat de lessen voor thuiszittende leerlingen online te
volgen zijn en dat we daarbij gebruik maken van leerlingbuddies:
➢ De leerling meldt voor aanvang van de lessen bij absentenadministratie@daltondenhaag.nl dat hij/zij
de lessen online wil volgen.

➢ De leerling regelt een maatje dat zorgt dat hij/zij de les kan volgen via de laptop van het maatje. Het
maatje informeert de docent hierover (leerjaar 1 t/m 4). In leerjaar 5 en 6 haalt het leerlingmaatje de
laptop op bij de administratie en levert na afloop van de les de laptop weer in.
Communicatie
Na elke persconferentie stuur ik een update aan ouders en leerlingen. Mochten er voor die tijd aanvullende
maatregelen (of versoepelingen) nodig/mogelijk zijn, dan laten we dit weten. Alle updates staan ook op onze
website onder de knop corona-informatie.
Laten we er samen het beste van maken!

Hartelijke groet,
Katrien van de Gevel
rector

