Den Haag, 30 september 2020

Betreft: update corona

Beste leerlingen, geachte ouders,
Na de persconferentie van premier Rutte willen wij u aansluitend graag een update geven van de
situatie op het Montaigne Lyceum.
Positief getest
Net als in de rest van Den Haag, heeft ook het Montaigne Lyceum te maken met een toenemend
aantal positief geteste leerlingen en medewerkers. Op het moment van schrijven van deze brief zijn
ruim 20 leerlingen thuis in verband met een positieve test. Van deze leerlingen zit het gros in de
havo-vwo bovenbouw. Daarnaast zijn ook vier medewerkers thuis. Over het algemeen zijn de
klachten mild en is iedereen, oud en jong, na een paar dagen weer de oude. Daar zijn we blij mee.
In principe worden alle (ouders van) leerlingen die positief getest zijn gebeld door de mentor of door
de afdelingsleider. Wij willen iedereen hartelijk danken voor de adequate berichtgeving en wensen
natuurlijk alle leerlingen en de gezinnen daar omheen veel sterkte toe.
Rol van de GGD
Niet voor niets benadrukken wij telkens de rol van de GGD. Wij hebben twee vaste contactpersonen,
die op ons verzoek ook regelmatig een van de artsen van het team consulteren. Wij hebben immers
geen medische expertise. Zij stellen heel duidelijk, dat er geen aanleiding is voor wijzigingen in het
beleid en ze adviseren ons telkens de oproep aan iedereen te doen om zich te houden aan de
maatregelen. Vanuit de GGD worden de personen met wie intensief contact is geweest in principe
altijd benaderd. Wij hebben van ouders begrepen, dat zij ook een enkele keer aan ouders vragen of
deze zelf vrienden of familie willen informeren.
Neveneffecten
We merken dat een toenemend aantal leerlingen thuis is, omdat zij wachten op de uitslag van een
test of omdat zij in verband met ziekte van een huisgenoot in quarantaine zijn. Docenten die om die
redenen thuis moeten blijven, proberen zoveel mogelijk online les te geven. Leerlingen die thuis
blijven werken zelfstandig aan de hand van hun studiewijzer en kunnen door inzet van een
medeleerling en de vakdocent af en toe een les digitaal bijwonen.
Inzet van digitale middelen
Inmiddels heeft de school webcams gekocht om vanuit het lokaal ook de instructiedelen van de les te
kunnen gaan streamen. Wij verwachten dat dat deze week van start kan gaan. Voorts zijn voor alle
docenten laptops besteld, deze bestelling loopt via ons bestuur. Volgens de berichten komen de
laptops volgende week binnen. Deze worden dan ingericht en klaargemaakt voor gebruik in de
lokalen, zodat we in ieder geval vanaf na de herfstvakantie een kwalitatief nog betere voorziening
hebben.

Privacy
Als kanttekening willen we daar nog wel bij plaatsen, dat docenten hiervoor toestemming moeten
geven. Het kan zijn dat er docenten zijn, die vanuit privacy-oogpunt bezwaar hebben tegen het
streamen van een les(deel) in een schoolomgeving. Dat is een legitiem bezwaar. Om zoveel mogelijk
aan een eventueel bezwaar van docenten tegemoet te komen, hebben we in overleg met de MR een
protocol opgesteld, dat wij met deze brief meesturen. Wij willen u en jullie dringend vragen hier
goed naar te kijken en dit na te leven.
Tenslotte
Als er veel mensen bij elkaar zijn, is er ook risico op besmetting. Dat is ook de reden dat de regering
met allerlei nieuwe maatregelen is gekomen. Het belang echter van fysiek onderwijs voor jonge
mensen, zeker ook in de pubertijd, vinden wij vitaal. Wij vinden het heel belangrijk dat we onze
leerlingen kunnen blijven ontmoeten en dat ze niet opnieuw thuis komen te zitten. Het kan zijn dat
het op een bepaald moment niet anders meer kan. Dan gaan we natuurlijk weer over tot volledig
digitaal onderwijs. Maar voor nu kiezen we eerst voor enkele aanvullende maatregelen die dat
hopelijk kunnen voorkomen.
Volgens de richtlijn van de regering.
In overleg met de GGD.
En omdat we dat zelf zo belangrijk vinden.
Met vriendelijke groet, namens de schoolleiding,

F. van Stokhem, conrector
Drs. R.A. de Vries, rector

Protocol online volgen van fysieke lessen
•

In principe worden de lessen op school gegeven en zijn de leerlingen op school. Als je volgens
de richtlijnen van de GGD thuis moet blijven, kun je lessen online volgen. Zodra je negatief
getest bent, kom je weer naar school

•

De docent streamt in principe het instructiegedeelte van de instructieles via Teams. De rest
van de les heb je dan de tijd voor zelfstandig werken.

•

Je bent verplicht deze lessen bij te wonen als je gezondheid dat toelaat.

•

De domeinlessen worden niet gestreamd. Tijdens de domeinles loopt de docent rond, dus
dan is de docent in principe niet digitaal beschikbaar voor je vragen.

•

Je kunt natuurlijk altijd mailen en de docent zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen
twee werkdagen, je vragen digitaal beantwoorden.

•

De lessen worden onder geen beding opgenomen door de leerlingen.

•

Leerlingen en ouders staan er garant voor dat er ook niet via andere kanalen beelden
verschijnen van onze leerlingen of medewerkers op internet, die uit dergelijke lessen
afkomstig zijn.

•

Alle studiewijzers staan in magister. We werken met Teams.
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