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Geachte ouders/verzorgers, 

Het schooljaar is nu drie weken oud. We zijn blij om de leerlingen weer te kunnen ontvangen. Zoals het 
kabinet heeft aangegeven, is het belangrijk dat scholen open zijn en leerlingen daar kunnen leren en 
elkaar ontmoeten. Om dat veilig te doen, heeft de koepelorganisatie van scholen in het Voortgezet 
Onderwijs, de VO-Raad, een protocol opgesteld dat ook voor ons het uitgangspunt is bij het dagelijks 
leven in school. Dit protocol biedt niet voor alle praktijksituaties die zich voordoen een pasklare 
richtlijn.  
Met dit bericht wil ik u weer bijpraten over hoe het gaat bij ons op school. Als u vragen heeft, kunt u die 
stellen aan de mentor of teamleider van uw zoon of dochter. Voorgaande berichten kunt u vinden op de 
corona-pagina op onze website. 
 
Aan- en afwezigheid leerlingen  
Sinds de start van het schooljaar zijn ruim 60 leerlingen enkele dagen thuis gebleven, omdat ze klachten 
hadden die op een coronabesmetting kunnen duiden. Geen van hen is positief getest. Deze leerlingen 
kunnen met de studiewijzer in Magister bijblijven met hun schoolwerk. Via het programma Teams 
kunnen ze hun docenten vragen stellen. Als leerlingen langer afwezig zijn dan enkele dagen, 
bijvoorbeeld omdat ze in quarantaine moeten omdat een huisgenoot Corona heeft, dan neemt de mentor 
contact op. Samen bekijken ze dan hoe de leerling zo goed mogelijk bij kan blijven.  
We vragen u om afwezigheid van leerlingen te melden via absentie@lyceumelst.nl en die mail ook te 
sturen naar de mentor. Als u weet wanneer een corona-test plaatst vindt, wilt u dat dan vermelden? Dat 
helpt ons.  
 
Aan- en afwezigheid medewerkers 
De afgelopen weken waren dagelijks tussen de drie en acht medewerkers afwezig, omdat ze klachten 
hadden die op een coronabesmetting kunnen duiden. Zoals u weet, kan het enkele dagen duren voordat 
er uitslag van een test is. Met het werk dat in de studiewijzer staat en contact via Teams kunnen 
leerlingen doorwerken. In aangepaste vorm kan het onderwijs dus doorgaan. Voor situaties waarin een 
docent langer dan enkele dagen afwezig is, onderzoeken we hoe we de les digitaal kunnen laten 
doorgaan met aanwezigheid van een andere docent of een onderwijsassistent. Daar doen we nu ervaring 
mee op en de ene keer gaat dat beter dan de andere keer. 
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Als een docent afwezig is, proberen we de lessen van klas 1 en 2 over te laten nemen door een andere 
docent. Dat lukt nu minder goed dan andere schooljaren. Op sommige momenten zijn er onvoldoende 
collega’s beschikbaar. Om die reden werven we nieuwe collega’s die kunnen helpen bij het opvangen 
van lessen. 
 
Wat doen we als er een besmetting is? 
Als er een leerling of medewerker van onze school besmet is, krijgen we advies van de GGD over wat we 
moeten doen. Dat advies is voor ons leidend en op basis daarvan berichten we u en onze leerlingen. 
 
Wanneer wel en niet thuisblijven? 
In praktijk merken we dat het heel lastig kan zijn om te bepalen bij welke klachten leerlingen beter niet 
naar school kunnen komen. Om u daarbij te helpen hebben we een stroomschema gemaakt op basis van 
de adviezen van het RIVM en het protocol van de VO-Raad. U vindt de beslisboom in de bijlage . 
 
Kennismakingsavonden 
Sinds de schoolsluiting in maart hebben we als beleid zo min mogelijk volwassenen in ons gebouw 
aanwezig te laten zijn. Als gevolg daarvan, ontvangen we u als ouder slechts bij uitzondering. Dat is 
vervelend; goed contact tussen school en ouders is belangrijk voor het welbevinden en de prestaties van 
de leerlingen. Ook dit schooljaar zal een jaar zijn waarin we de gevolgen van corona merken, dat maakt 
het belang van een goede relatie alleen maar belangrijker. Met het oog daarop stellen we u aan het 
begin van dit jaar in de gelegenheid om persoonlijk kennis te maken met de mentor van uw kind en 
vooruit te kijken naar dit schooljaar. Dat doen we binnen de grenzen van de RIVM-richtlijnen, in de 
lokalen van het ‘Letterendomein’, omdat we daar lokalen hebben met  een eigen buitendeur. U heeft 
hiervoor een uitnodiging ontvangen via Magister. 
 
Aanpassingen in het jaarprogramma 
De corona-maatregelen maken de organisatie van excursies en reizen ingewikkeld en onzeker. Om 
duidelijk te creëren hebben we alle reizen en excursies tot en met eind 2020 geschrapt. Voor de 
avonden waarop we u vorige jaren vroegen naar school te komen, bijvoorbeeld de voorlichting voor de 
pakketkeuze of de 10-minutengesprekken bij de rapporten, denken we na over een digitale variant.  
 
Namens alle medewerkers wens ik u alle gezondheid en succes bij het zoeken van een weg in deze soms 
verwarrende tijd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Drs. J. (Jan-Maarten) de Wit 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


