
 

 

Den Haag, 16 november 2021 
 
Geachte ouder(s), verzorger(s) en leerlingen, 
 
Het kabinet heeft vrijdag 12 november een flink aantal maatregelen bekend gemaakt om de forse stijging van 
het aantal coronabesmettingen zo snel mogelijk te laten dalen. De maatregelen zijn de komende drie weken 
van kracht. Op basis van het advies van het OMT, heeft het kabinet besloten de situatie in het voortgezet 
onderwijs ongewijzigd te laten. Toch hebben de algemene maatregelen en adviezen consequenties voor het 
schoolse leven. In deze nieuwsbrief schets ik die gevolgen puntsgewijs.  
 
De algemene uitgangspunten voor alle scholen van VO Haaglanden zijn: 

 De VOH-scholen beperken zich uitsluitend tot onderwijsactiviteiten. 
 Geen verkeer van buiten naar binnen (ouderavonden, MR etc) 
 Geen verkeer van binnen naar buiten (geen klassenuitstapjes, excursies) 

 
Concreet betekent dat het volgende:  
 
Driehoeksgesprekken  
Op 23 november zijn de driehoeksgesprekken gepland. Hoewel we ouders en leerlingen veel liever op school 
ontvangen, moeten we daar vanaf zien. We vragen aan de leerlingen om de gesprekken vanuit huis te voeren 
en samen met hun ouders online te gaan. De mentor belt de leerling vanuit Teams op de reeds afgesproken 
tijd.  
 
Andere activiteiten 

 De komende drie weken worden er geen (buitenschoolse) groepsactiviteiten met leerlingen gepland. 
Na 3 december kunnen we besluiten of er een kerstgala georganiseerd kan worden.  

 De profielwerkstukavond 5V- 6V wordt uitgesteld. De conrector bovenbouw vwo stuurt hierover een 
brief aan de ouders en leerlingen van 5 en 6 vwo. 

 De contactouderavond op woensdag 17 november vindt plaats via Teams. 
 

Onderwijs in geval van quarantaine  
Leerlingen moeten bij een COVID-besmetting binnen het huishouden in quarantaine*. Het kan natuurlijk ook 
zo zijn dat leerlingen zelf positief getest zijn. In beide gevallen geldt dat het online volgen van de lessen tot de 
mogelijkheden behoort. Wat zijn de te volgen stappen: 

 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. 

*) Over deze regel is verwarring en komt in de loop van deze week meer duidelijkheid. 
 
We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen op school. De volgende update ontvangt u op maandag 6 
december. Mochten er voor die tijd aanvullende maatregelen nodig zijn, dan laten we dit weten. 
 
Hartelijke groet, 
 
Katrien van de Gevel 
rector 
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