
Rotterdam, 2 oktober 2020     

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,

Het aantal besmettingen in de regio neemt toe. We merken dat zowel collega’s als ouders en 

leerlingen zich steeds meer zorgen maken over deze situatie. We hebben daar uiteraard begrip 

voor. In deze nieuwsbrief informeer ik u graag over ons standpunt betreffende mondkapjes en de 

absentieregistratie ten tijde van corona. Ook praat ik u bij over de online lessen, vestig ik de 

aandacht op het ICT-protocol en geef ik tips over gezond naar school gaan.

 Mondkapjes

De oproep van de burgemeester tot het dragen van mondkapjes in de stad is bekend en ook de 

politiek heeft zich uitgesproken. Landelijke regie op het dragen van mondkapjes op scholen schept 

duidelijkheid voor leerlingen, ouders en onderwijspersoneel. Daarbij sluiten wij ons aan. Bovenop 

alle maatregelen die landelijk en regionaal getroffen zijn, geldt met ingang van 5 oktober:

Alle leerlingen en medewerkers krijgen het dringende advies een mondkapje te dragen tijdens de 

momenten dat zij zich buiten het klaslokaal verplaatsen door de school.

We doen dit om leerlingen bewust te maken van het feit dat ook zij een rol hebben in het 

terugdringen van de verspreiding van het virus. Het is goed voor leerlingen om minder fysiek contact 

te hebben (knuffelen), bewuster te worden van het vaker wassen van de handen en bewuster 

afstand te houden tot volwassenen in de school. We moeten dit samen doen! Leerlingen en collega’

s die vanwege medische redenen geen mondkapje kunnen dragen zijn, in overleg, vrijgesteld van 

deze maatregel.

Let op: Het dragen van mondkapjes is nadrukkelijk een aanvulling op de basisregels en geen 

vervanging daarvan. Het blijft dus van belang om anderhalve meter afstand te houden, handen te 

ontsmetten, in de elleboog te hoesten en thuis te blijven bij klachten.

 Absentiemeldingen

Absentmeldingen kunt u doen zoals u dat gewend bent. In Magister wordt door de collega’s 

bijgehouden welke leerlingen afwezig zijn. Leerlingen zijn present als zij in het lokaal aanwezig zijn. 

Zit een leerling thuis dan is er een (ziek)melding vanuit thuis nodig. Leerlingen die thuis zitten, 

krijgen via de vakdocenten ondersteuning, zoals ook in de vorige nieuwsbrief aangegeven.



Als een docent de indruk krijgt dat een leerling milde klachten heeft (verkoudheid, hoesten, etc.), 

stuurt de docent de leerling naar de desbetreffende conrector of coördinator. Er volgt een gesprek 

en mogelijk meldt de leerling zich bij de receptie ziek, neemt de receptie contact met u op en vertrekt 

de leerling direct naar huis. We vragen uw medewerking voor deze werkwijze.

Laat verder het volgende helder zijn: Bij klachten blijf je thuis!

 ICT-protocol

Op onze website is een ICT-protocol te vinden. Aangezien we momenteel ook sommige lessen via 

Zoom aanbieden, vestig ik graag nog een keer extra de aandacht op de volgende passage.

5. Ga veilig om met de privacy van jezelf en anderen. 

5.1. Wees voorzichtig met het gebruiken van je achternaam, adres of telefoonnummer op sites die je 

niet goed kent of waarvan je de werking niet kent. 

5.2. Bewaak je eigen grenzen en houd rekening met de grenzen van een ander. 

5.3. Je maakt geen prive-informatie van anderen openbaar via internet. 

5.4. Je maakt geen foto-, film- of geluidsopnames tijdens de les zonder uitdrukkelijke toestemming 

van een medewerker. 

5.5. Je maakt buiten de les of in het openbaar geen foto-, film- of geluidsopnames zonder 

toestemming van betrokkenen. 

5.6. Verspreiden van foto-, film- of geluidsmateriaal, op welke wijze dan ook, is niet toegestaan 

zonder toestemming van betrokkenen.

Ik vraag u dit thuis met uw kind(eren) te bespreken. Met name 5.4 geldt natuurlijk ook voor de 

online-lessen. Hierbinnen horen de volgende gedragsafspraken bij een online-les:

Zeg wie je bent

Gebruik je eigen identiteit, zeker als het over het 

Emmauscollege gaat. Spreek voor jezelf, wees eerlijk 

en transparant.

Reageer niet anoniem op artikelen, tweets, enz.

Respecteer privacy

Ga zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie. Alles 

wat op internet wordt geplaatst, kan daar na lange tijd 

nog worden teruggevonden.

Gebruik geen gegevens van medeleerlingen, 

medewerkers van de school en ander mensen of 

zelfverzonnen personen.

Denk na over afbeeldingen

Publiceer alleen afbeeldingen en geluidsopnamen 

wanneer personen die er op staan dat goed vinden. 

Zorg voor een fatsoenlijke (eigen) profielfoto op je 

socialemedia-accounts.

Publiceer geen foto’s filmpjes, geluidsfragmenten, 

tweets waarmee je jezelf of anderen in problemen 

kunt brengen.

Toon respect

Gedraag je online zoals je dat ook binnen en buiten 

de school hoort te doen.

Zend of plaats geen berichten die kwetsend, 

obsceen, discriminerend of haatdragend zijn voor een 

andere persoon, een groep of de school.

Doe normaal

Gebruik sociale media in de les alleen als je daarvoor 

toestemming hebt.

Reageer niet op berichten van binnen of buiten 

school tijdens (online) lestijd.



 Zoomdag

U heeft gemerkt dat er afgelopen donderdag een Zoomdag is geweest. Dit om collega’s extra in de 

gelegenheid te stellen zaken te testen en intern ook het netwerk te testen. De test is op alle vlakken 

goed verlopen. Wel merken we nog een scholingsbehoefte bij collega’s, hiervoor gaan we uiteraard 

ondersteuning aanbieden. De week van het onderwijs, 5 t/m 9 oktober, gaan we daarvoor gebruiken.

 Ontwikkeldagen

Afgelopen maandag hadden de leerlingen geen lessen vanwege een ontwikkeldag van docenten. Er 

zijn dit jaar zes van dit soort ontwikkeldagen gepland. Deze ontwikkeltijd komt voort uit de cao-vo en 

heeft als doel de werkdruk te verminderen en tijd vrij te maken ter verbetering van de kwaliteit en 

ontwikkeling van het onderwijs. Scholen mogen dit in overleg met het personeel op eigen wijze 

invullen. De geplande ontwikkeldagen dit jaar zijn 28 september, 7 december, 13 januari, 16 april en 

25 juni. Daarnaast zijn er twee halve ontwikkeldagen op 3 november en 8 maart in de middag (in de 

ochtend is er een studie-ochtend).

 Warme trui!!

Het binnenklimaat van een school heeft effect op het leerrendement. Dat is al enige tijd bekend. De 

verspreiding van het coronavirus heeft daar nogmaals extra de aandacht op gevestigd. Zoals de 

vorige keer reeds is aangegeven, voldoet het schoolgebouw aan de gestelde normen, mits we goed 

ventileren. Dat betekent dat ramen en deuren veel open staan, ook als het kouder wordt. We roepen 

iedereen op om warme kleding in het kluisje op te bergen, zodat je altijd een extra laag bij je hebt. 

We handhaven de regel dat het niet toegestaan is om jassen in het lokaal bij je te hebben.

Ik kan niet vaak genoeg benadrukken dat we vooral elkaar nodig hebben in deze moeilijke tijd. Houd 

anderhalve meter afstand, blijf thuis bij klachten, hoest en nies in je elleboog en was regelmatig je 

handen.

Namens het team van het Emmauscollege, 

Raoul Majewski | rector


