
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Het schooljaar is enkele weken onderweg, waarbij dagelijks nieuwe uitdagingen op ons pad komen. Er zijn in 
toenemende mate collega's afwezig (‘gewoon’ ziek, in quarantaine, in afwachting van een test(uitslag) enz.) en 
datzelfde geldt voor de leerlingen (er zijn vijf positief geteste leerlingen tot nu toe). Wel willen we allemaal 
(ouders, leerlingen en collega's) hetzelfde, namelijk dat het onderwijsproces zoveel mogelijk doorgaat. In de 
woorden van een leerling uit de leerlingenraad: 
“Het maakt niet uit hoe en wat de regels op school zijn, als we maar niet meer terug moeten 
naar de situatie waarin we alleen maar thuis zitten!” 
 
Afgelopen week zijn er gesprekken geweest met de leerlingenraad, de MR en de sectieleiders. We hebben 
gesproken over hoe we omgaan met deze nieuwe situatie, welke uitgangspunten we hanteren en welke 
basisafspraken we kunnen maken. 

Scenario’s 
Het vorige schooljaar is afgesloten met drie scenario's. Hieronder een update betreffende de stand van zaken en 
de aanscherpingen op de scenario’s: 
A. Medewerkers onderling en medewerkers-leerlingen op anderhalve meter, 
leerlingen onderling niet. 
Dit is het scenario zoals dat momenteel gehanteerd wordt. Door de toename van het aantal zieke leerlingen en 
collega’s zijn er met de kennis van nu twee uitdagingen bij dit scenario.  

A1. docent is niet aanwezig 
De docent wordt gevraagd of het mogelijk is om de les doorgang te laten vinden op afstand. In de 
onderbouw volgen de leerlingen, al dan niet met een surveillant, in het lokaal de les. In de bovenbouw 
volgen de leerlingen zonder surveillant de les (bij voorkeur in een lokaal). Hierbij wordt de nadrukkelijke 
medewerking van leerlingen verwacht, samen zorgen we dat de lessen doorgang kunnen vinden. 
Is een docent niet in staat de les te verzorgen, dan gaan de leerlingen met een duidelijke instructie aan 
de slag.  
A2. docent is aanwezig, maar de leerling niet 
De docent is verantwoordelijk voor de voortgang van het onderwijsproces. De ondergrens hierbij is zoals 
gebruikelijk: in Magister is tijdig een studiewijzer/-planner en het huiswerk te vinden. De docent vervult 
het gastheerschap en voor de benodigde uitleg deelt de docent aanvullend een presentatie, een filmpje 
met uitleg of streamt de docent (een deel van) zijn les.  

 
In beide gevallen verloopt de communicatie over het doorgaan van de lessen via Zermelo en Magister. 
 
B. De anderhalvemeterregel geldt voor iedereen binnen school. 
Het is een voorstel dat momenteel (in overeenstemming met de MR) niet verder uitgewerkt wordt, aangezien de 
kwaliteit van het onderwijs binnen scenario A op dit moment meer aandacht behoeft. 
C. Volledige lockdown 
In dit scenario is het lesrooster leidend, elke les wordt gegeven. Dat is de ondergrens in het onderwijs dat we 
aanbieden. Uitzonderingen die leiden tot een verhoogde kwaliteit in het behalen van de lesdoelen zijn uiteraard 
altijd mogelijk.  

Basisafspraken 
De basisafspraken zijn kortom: 
- Alle lessen vinden zoveel als mogelijk plaats volgens het rooster om leerlingen in het schoolritme te houden 
(indien er surveillanten beschikbaar zijn, worden die ingezet); 
- De docent vervult het gastheerschap voor leerlingen binnen en buiten het lokaal;  
- Leerlingen weten wat ze moeten doen, via een studiewijzer/-planner én tijdige plaatsing van huiswerk en/of 
Zoomlink in Magister; 
- Er is ondersteuning voor leerlingen in de vorm van een instructiefilm, streaming van (een deel van) de les, of 
een persoonlijke afspraak. 
 
We roepen collega’s op om één contactmoment per les te hebben met leerlingen op afstand (bij voorkeur via 
Zoom), om te checken hoe het met de leerling gaat en of duidelijk is wat er van beide kanten verwacht wordt. 
 



We gebruiken deze week voor het verder scholen van collega’s en het testen van de belastbaarheid van ons 
netwerk. Daarnaast bekijken we de mogelijkheid om de zoomles van de docent die thuis zit op de digitale borden 
te laten plaatsvinden zodat niet alle leerlingen in de klas een eigen verbinding nodig hebben. Deze test kan leiden 
tot vertraging of aanpassing van bovenstaande afspraken. Graag uw begrip daarvoor. 

Protocol positieve test leerling 
Als u uw kind afwezig meldt, verzoeken we u om aan te geven of dit coronagerelateerd is (quarantaine, in 
afwachting van een test/uitslag, enz.). De melding verloopt zoals gebruikelijk via de receptie. Dit is mede van 
belang voor de registratie van mogelijke achterstandsuren (bovenbouw). Mocht uw zoon/dochter positief getest 
zijn, vernemen wij dat graag zodat wij ons protocol daaromtrent in werking kunnen stellen. Indien een leerling 
positief getest wordt, informeren wij namelijk altijd de ouders van de betreffende klas (onderbouw) of de 
betreffende afdeling (bovenbouw), dit steeds in overleg met de GGD. Uiteraard blijven de privacyregels daarbij 
van groot belang. Contactonderzoek loopt via de GGD en daarnaast via de positief geteste leerling. Hoort u niets, 
dan kan uw zoon/dochter naar school. 
Indien een collega positief getest wordt, informeren wij u daar ook over. 

Advies 
Heb je klachten en twijfel je of je wel/niet moet ziekmelden? Met deze ‘beslisboom’ kun je nagaan welke 
stap(pen) je moet ondernemen: https://www.emmauscollege.nl/coronavirus-wel-niet-ziekmelden/  
 
Nog ten overvloede het volgende. 
Bij klachten zoals verkoudheid, hoesten, koorts of benauwdheid mag uw kind niet naar buiten. De overige 
leden van het gezin mogen niet naar buiten als uw kind koorts heeft en/of benauwd is. Blijf dan thuis.  
 

 
 
 
In geval van testen is het advies om dit via de DigiD toegang te doen, omdat de testuitslag dan sneller bekend is.  

Luchtkwaliteit 
Aan de scholen in Nederland is gevraagd in beeld te brengen hoe het met de ventilatiesystemen in de 
schoolgebouwen van het funderend onderwijs is gesteld. Ook wij hebben dit in beeld gebracht.  
De conclusie die we kunnen trekken is dat de gymzalen ruim voldoen aan de gestelde luchtverversingsnormen. 
Wat betreft de lokalen zijn er verschillende CO2-metingen geweest en we blijven deze uitvoeren om te zien of 
verbeteringen nodig zijn. Aangezien de A-lokalen bij de Binnenhof tegen de grenzen aanlopen, gaan we daar de 
nooddeuren open zetten om extra te ventileren. De overige lokalen waar metingen zijn geweest blijven binnen de 
gestelde norm.  



Tot slot 
We roepen alle leerlingen op om voldoende afstand te blijven bewaren tot alle collega’s en met grote regelmaat 
hun handen te wassen of desinfecteren. In elk lokaal zijn voorzieningen hiervoor. Wijst u uw zoon/dochter ook 
nogmaals op het belang hiervan? 
 
Mocht u vragen hebben, kunt u altijd bij de mentor, de afdelingscoördinator en de afdelingsconrector terecht.  
 
Laten we goed op onszelf blijven letten en rekening blijven houden met elkaar! 
 
Raoul Majewski | rector 


