CORONARICHTLIJNEN LEERLINGEN 2021-2022
Op het Kalsbeek College volgen wij de richtlijnen van het RIVM en de adviezen van de
VO Raad.
→ Mondkapjes
Het dringende advies om een mondkapje te dragen is vervallen. Wel willen we
benadrukken dat iedereen – leerling en medewerker - vrij is en zich vrij moet voelen om
een mondkapje te dragen. Respect voor elkaar is hierin leidend. Iemand die het
mondkapje draagt, stelt waarschijnlijk ook prijs op de 1,5 meter afstand. Houd daar
rekening mee.
→ 1,5 meterregel
De 1,5 meter afstand naar medewerkers en tussen leerlingen onderling is vervallen. Ook
hier geldt: als iemand wél afstand wil houden, ga hier dan respectvol mee om.
→ Hygiënemaatregelen
De basis hygiëneregels zoals regelmatig handen wassen blijven van kracht. In ieder
lokaal vind je nog steeds desinfectiemiddelen.
→ Online lessen
Bij een positieve coronatest kan een leerling de lessen online volgen. Ook kan een
leerling bij een meerdaagse afwezigheid door ziekte of een blessure gebruik maken van
deze optie na overleg met de mentor.
Let op: een docent verzorgt geen online les bij afwezigheid als gevolg van wachten op
een coronatestuitslag, harde wind of tussenuren.
→ Klachten
Leerlingen en medewerkers blijven thuis bij de bekende klachten zoals verkoudheid en
verhoging. Het advies blijft je te laten testen door de GGD. Bij milde klachten kun je een
zelftest doen.
→ Zelftests
Leerlingen kunnen een zelftest ophalen bij de conciërges. Wanneer een zelftest een
negatieve uitslag heeft, kan de leerling naar school. Is de uitslag van de test positief, dan
wordt geadviseerd alsnog naar de GGD te gaan voor een PCR-test.
→ Activiteiten en excursies
Het is goed om te zien dat er weer excursies buiten school plaatsvinden. We blijven
hierin natuurlijk afhankelijk van actuele ontwikkelingen. Zo vragen steeds meer musea en
andere openbare plekken om een coronatoegangsbewijs. Als dit van toepassing is,
worden ouders/verzorgers daar van tevoren over geïnformeerd en moet je zelf zorgen
voor een QR-code. Als je geen QR-code kan tonen, kan je helaas niet mee en zal er op
school een vervangende activiteit georganiseerd worden.

