
Beste ouder(s)/verzorger(s),  

 

Het schooljaar is weer echt begonnen. Het is een feest om weer alle leerlingen en collega’s in school 

te hebben.  

 

Ons team is ervan overtuigd dat het van groot belang is voor het welzijn van de leerlingen om fysiek 

onderwijs aan te bieden en de ontmoeting met de andere leerlingen mogelijk te maken. We weten 

echter dat wij niet onaantastbaar zijn voor het virus, ondanks alle maatregelen die we genomen 

hebben om de veiligheid te waarborgen. 

We zijn daarom voorbereid op verschillende scenario’s en volgen in dergelijke situaties altijd de 

richtlijnen van het RIVM en van de VO-raad. Daarnaast hebben wij nauw contact met de GGD op het 

moment dat er besmettingen zijn. 

Om zicht te houden op mogelijke besmettingen en redenen van afwezigheid, willen we u vragen om 

bij ziekmelding van uw kind de volgende stappen te volgen:  

Ziekmelding 

• Wanneer uw kind klachten heeft die gerelateerd zijn aan het COVID-19 virus, meldt u uw 

kind ziek. Dit doet u door te mailen naar het afdelingsspecifieke mailadres. (zie mailadressen 

onderaan deze brief). U krijgt dan een mail terug met een link naar een googleform waarin u 

enkele vragen over de ziekmelding kunt beantwoorden. (Voor een overzicht van de klachten 

verwijzen wij u graag naar de site van het RIVM, www.rivm.nl/coronavirus). 

• Is uw kind ziek en heeft hij/zij geen klachten die gerelateerd zijn aan het COVID-19 virus? 

Dan kan u uw kind ziekmelden via de magister ouder app. 

• Zit uw kind in de bovenbouw en is hij/zij ziek in de SE-week of toetsweek (of tijdens de 

herkansingen hiervan), meld dit dan aan de coördinator van de afdeling. Dit kan via de CC 

van eerder genoemde mail of via een aparte mail. 

Tijdens de periode van ziek zijn 

• Zijn er belangrijke veranderingen die van belang zijn voor de school? Laat dit dan weten aan 

de mentor.  

• Is uw kind in staat om schoolwerk te doen? Op de Classrooms van alle vakken staan planners 

met opdrachten. Hiermee kan hij/zij aan de slag. De docent geeft op Classroom aan op 

welke manier het contact met de zieke leerling verloopt. 

Wanneer weer naar school? 

• Is de leerling ziekgemeld met klachten die niet aan het COVID-19 virus zijn gerelateerd? Dan 

kan de leerling weer naar school als hij/zij klachtenvrij is. 

• Is de leerling ziekgemeld en getest op COVID-19? Dan mag de leerling weer naar school als 

de test negatief is en de leerling daarnaast 24 uur klachtenvrij is. Het kan zo zijn dat u een 

ander advies krijgt van de GGD. Uiteraard is en blijft de GGD hierin leidend en volgt u het 

advies van de GGD op. Het wordt zeer op prijs gesteld  als u de school hiervan op de hoogte 

kan brengen middels het afdelingspecifieke mailadres.  

http://www.rivm.nl/coronavirus


• Is de leerling niet getest, maar wel thuis met klachten die COVID-gerelateerd zijn? Dan mag 

de leerling weer naar school als hij/zij 24 uur klachtenvrij is. 

• Uw kind blijft klachten houden, maar de test was negatief? Zodra uw kind klachtenvrij is, kan 

hij/zij weer naar school komen. Bij twijfel vragen wij u om uw kind thuis te houden en zo 

nodig contact op te nemen met de GGD of huisarts. 

• Heeft een van de huisgenoten klachten of is hij/zij in afwachting van test of testuitslag? 

Zolang de andere huisgenoten klachtenvrij zijn, kunnen ze naar school/werk. Als de 

huisgenoot koorts of benauwdheidsklachten heeft, blijft iedereen uit het gezin thuis.  

• Heeft een van de huisgenoten het COVID-19 virus? Dan bepaalt de GGD hoe de huisgenoten 

moeten handelen. 

Betermelding 

• Normaal gesproken meldt u uw zoon of dochter niet beter wanneer hij/zij weer naar school 

kan. We zien immers vanzelf dat de leerling weer beter is doordat uw zoon of dochter weer 

present gemeld wordt in de lessen. Wanneer uw kind klachten had die gerelateerd zijn aan 

het COVID-19 virus en hiervoor is thuisgebleven, meld u uw kind dan beter via het 

afdelingsspecifieke mailadres.  

 

Wij hopen dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, dan 

kunt u contact opnemen met de mentor van uw kind. 

 

Met vriendelijke groet, 

Sonja de Kreij 

 

Mailadressen: 

bkscwmelding@stanislascollege.nl (brugklas) 

havoscwmelding@stanislascollege.nl (havo) 

athscwmelding@stanislascollege.nl (atheneum) 

gymscwmelding@stanislascollege.nl (gymnasium) 
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