Delft, 17 september 2021

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Met deze brief willen wij u graag informeren over de stand van zaken en de maatregelen rondom
corona bij ons op school. Daarnaast delen we enkele andere wetenswaardigheden met u.
U bent wellicht al gewend geraakt aan een wekelijks bericht van ons. Gezien de naderende
versoepelingen in het coronabeleid en het geringe aantal besmettingen binnen onze school zal dit
voorlopig de laatste vrijdagbrief zijn.
U mag erop vertrouwen dat wij waar nodig klassen/groepen zullen informeren bij een besmetting en
dat wij u informeren als er algemene zaken op school spelen waarvan u op de hoogte moet zijn.
Uiteraard kunt u altijd contact opnemen met de mentor van uw kind als u zelf vragen of
opmerkingen heeft.
Covid-besmettingen
Afgelopen week ontvingen wij één melding van een positief geteste leerling. Het betrof een leerling
uit een brugklas. De betreffende leerling is niet in de besmettelijke periode op school geweest.
De overige informatie over corona, maatregelen en quarantaine vindt u onderaan deze brief. Deze
informatie heeft u al meerdere keren aangetroffen bij deze vrijdagbrief.
Online les bij quarantaine
Gelukkig volgen de meeste leerlingen dit jaar hun lessen hier op school. Er is echter nog een beperkt
aantal leerlingen dat door bijvoorbeeld quarantaineplicht niet naar school kan komen. Deze
leerlingen willen we digitaal toegang geven tot de lessen om zo achterstanden te voorkomen. Met
het aanbieden van online les zijn we dit jaar terughoudend. In principe volg je als leerling je lessen
bij ons op school. Als uw kind niet naar school kan komen, neemt u dan contact op de met de
mentor. Via de mentor worden dan alle betrokken personen geïnformeerd zodat uw kind de lessen
online kan volgen.
Versoepelingen in maatregelen per 25 september
Zoals u in de persconferentie heeft gehoord versoepelen de coronamaatregelen per 25 september.
Dat betekent dat vanaf maandag 27 september de mondkapjes op school niet meer gedragen
hoeven worden. Ook geldt er dan geen afstandsregel meer tussen docent en leerling. De
quarantaineregel voor leerlingen die niet als immuun beschouwd worden blijft gelden alsmede het
advies om twee keer per week een zelftest te doen. Via de mentor ontvangt uw kind per week twee
zelftesten.
De komende week zijn de mondkapjes dus nog steeds verplicht op school.
Tot slot blijven wij u vragen om uw kind thuis te houden als hij/zij klachten heeft en hem/haar te
laten testen door de GGD.

Roosterzaken
In een aparte brief hebben wij u geïnformeerd over de roosterproblemen bij de start van het
schooljaar. Inmiddels is er een nieuw rooster gemaakt dat met ingang van week 39 functioneel zal
zijn. Leerlingen kunnen dat al in Zermelo zien. Het rooster voor komende week wordt zoveel
mogelijk aangepast aan het nieuwe rooster. Het kan zijn dat het er toch wat anders uitziet omdat de
eindexamenklassen volgende week nog op reis zijn; hun uitgestelde voor-examenreis. De lessen van
de begeleidende docenten zullen vervallen of opgevangen worden.
Komende vrijdag vindt de jaarlijkse afdelingendag plaats. Via de coördinator van de afdeling van uw
kind heeft u hier informatie over ontvangen/ontvangt u hierover informatie.
Ziek melden en kort verlof aanvragen
U kunt uw kind ziek melden via de Magisterapp. Vanwege het registreren van leerlingen die met
coronaklachten thuis blijven, vragen wij u ook naar de onderstaande mailadressen te mailen als uw
kind niet naar school kan vanwege coronaklachten.
Als uw kind naar de dokter, orthodontist of tandarts moet of als er om een andere reden kort verlof
nodig is, moet u dat via de onderstaande mailadressen melden. U hoeft hiervoor niet naar de
receptie te bellen. Voor de brugklassers geldt dat zij een ‘rode kaart’ moeten inleveren in de
brugklaskamer.

We willen u vragen bijzonderheden over uw kind te blijven melden bij de speciale e-mailadressen.
Wij willen u bij voorbaat bedanken voor de medewerking.
Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, dan kunt u terecht bij dhr. De Roode
(rooa@stanislascollege.nl) en mevr. Van Oosten (oosa@stanislascollege.nl).

Met vriendelijke groet,
namens de schoolleiding,
Jeroen van der Kraan
Rector Stanislascollege Westplantsoen

E-mailadressen voor het melden van leerlingen:
bkscwmelding@stanislascollege.nl (brugklas)
havoscwmelding@stanislascollege.nl (havo)
athscwmelding@stanislascollege.nl (atheneum)
gymscwmelding@stanislascollege.nl (gymnasium)

Informatie betreffende coronamaatregelen
Hoe te handelen als uw kind corona heeft
Vooralsnog geldt nog steeds de regel dat leerlingen thuisblijven bij verkoudheid, zich ziekmelden en
zich laten testen. Ook als een leerling volledig gevaccineerd is.
Wij erkennen het belang van het tijdig informeren. Wij willen dan ook een beroep doen op u als
ouder om, in het geval van een positieve testuitslag, hier open over te communiceren met ons en in
het bijzonder met nauwe contacten in de klas.
Betreft het een leerling uit de onderbouw dan kunnen we de klas informeren. Sowieso geldt, voor
onderbouw en bovenbouw, dat de leerling zelf zijn/haar nauwe contacten op de hoogte moet
brengen.
De leerling die corona heeft, blijft thuis in quarantaine en volgt de instructies van de GGD.
Klasgenoten wel of niet in quarantaine
Een leerling moet in quarantaine als hij/zij in nauw contact is geweest met een besmette leerling EN
als hij/zij niet als immuun* wordt beschouwd. Na vijf dagen moet de leerling die in quarantaine is
zich laten testen bij de GGD. Is de test negatief, dan mag hij/zij weer naar school.
Als een leerling als immuun wordt beschouwd, hoeft hij/zij niet in quarantaine.
Maatregelen
Inmiddels zijn de landelijke coronaregels enigszins versoepeld, maar voor middelbare scholen geldt
nog steeds de mondkapjesplicht. Op school moet dus nog steeds een mondkapje worden gedragen
in de gangen en in de pauzeruimtes.
Op school geldt ook nog steeds dat leerlingen anderhalve meter afstand tot de docent moeten
houden. Dit betekent onder andere dat docenten de lessen iets eerder zullen verlaten zodat zij de
fysieke ruimte hebben om zich te verplaatsen.
Leerlingen krijgen iedere week twee zelftests mee van hun mentor. Ze kunnen er ook bij de receptie
om vragen. Wij verzoeken u uw kind twee keer per week te testen als uw kind nog niet immuun is.
Leerlingen die (nog) niet (volledig) immuun zijn hebben meer risico om besmettelijk te zijn of te
worden en daarmee anderen op school te besmetten. Door regelmatig (twee keer per week)
preventief te testen, kan een besmetting vroegtijdig worden opgespoord en een mogelijk grotere
uitbraak worden voorkomen.

Onderstaande gegevens zijn afkomstig van https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronaviruscovid-19/onderwijs-en-kinderopvang/voortgezet-onderwijs
* Immuun of niet-immuun
Bij een aantal coronamaatregelen wordt verschil gemaakt tussen immune personen en niet-immune
personen. Iemand wordt als immuun beschouwd als deze:
•
•
•
•

14 dagen of langer geleden een vaccinatieserie (2 vaccinaties) heeft afgerond van Pfizer,
Moderna of AstraZeneca OF
14 dagen of langer geleden 1 dosis van een van deze vaccins heeft gekregen na een
doorgemaakte corona-infectie OF
28 dagen of langer geleden het Janssen-vaccin heeft gekregen OF
minder dan 6 maanden geleden corona heeft gehad.

Iedereen die niet voldoet aan een van deze punten wordt als niet-immuun beschouwd.
Zie in het schema hieronder voor de volledigheid de verschillen en overeenkomsten in maatregelen.
Immuun persoon
Geen zelftesten
Geen quarantaine na contact met een
besmet persoon
Quarantaine bij terugkeer uit hoogrisico land
Testen bij de GGD bij klachten

Niet-immuun persoon
Preventief zelftesten (vrijwillig)
Quarantaine na contact met een besmet persoon,
optioneel testen bij de GGD na 5 dagen (anders
10 dagen quarantaine)
Quarantaine bij terugkeer uit hoogrisico land
Testen bij GGD bij klachten

