Den Haag, 24 maart 2021
Betreft: brief inzake corona

Beste leerlingen en ouders,
Zoals wij gisteravond van onze premier hebben vernomen, zijn er geen noemenswaardige wijzigingen in het
coronabeleid van de overheid. We moeten nog even volhouden.
Aantal besmettingen.
Op het Montaigne Lyceum is in de afgelopen weken sporadisch sprake geweest van besmette leerlingen, in de
maand maart ging het om in totaal vier leerlingen verdeeld over het vmbo en de hv onderbouw. Drie van de vier
keer waren deze leerlingen niet in de besmettelijke periode op school geweest, zodat het weinig gevolgen had voor
de klas. Slechts in 1 geval bleef op advies van de GGD de hele klas thuis.
Waarom doen we ook weer wat we doen?
We vinden het belangrijk om hele klassen naar school te halen voor lessen die zo volwaardig mogelijk kunnen
worden gegeven. Kwaliteit boven kwantiteit dus. Het splitsen van klassen, waarbij de helft of een derde van de klas
thuis meeluistert, is een vorm waarvan in de praktijk alleen de leerlingen op school profiteren. Voor de leerlingen
thuis voegt het meeluisteren weinig toe. Bovendien missen leerlingen dan vaak juist hun maatje of de groep
vrienden waar ze het meest mee optrekken. Die vorm willen wij nadrukkelijk niet kiezen. We prijzen ons gelukkig dat
we in al onze domeinen en nu ook in de boven-aula lesplekken voor hele klassen en clusterlijnen hebben kunnen
creëren, zodat alle leerlingen elkaar kunnen ontmoeten als ze op school zijn en de docenten hun aandacht niet
hoeven te verdelen tussen online en offline.
We blijven de gymlessen op de velden continueren. Na een wat onwennige start krijgen we daar weer een nieuwe
routine in en daarmee keert ook het plezier van bewegen weer terug. We hopen de komende weken dan ook op
geschikt weer. Vandaag is daar alvast een heel mooi voorbeeld van.
Opbouw in de komende weken
We hebben onze mogelijkheden kunnen uitbreiden met een extra lesplek en ontvangen al vanaf vandaag de
brugklassen om de beurt een dag extra op school. Voorts beginnen direct na Pasen (over twee weken) de
examentrainingen en komt er lesruimte vrij op de tweede en derde verdieping. Die ruimtes gaan we eveneens
inzetten voor de brugklassen en vervolgens ook voor de tweede klassen. En na de meivakantie tenslotte gaan we alle
klassen tenminste twee dagen en waar mogelijk ook af en toe drie dagen naar school toe halen.
De informatie over de locatie van de lessen vind je, zoals nu ook al het geval is, in Magister.
Voor de volledigheid hebben we de relevante informatie opgenomen van de GGD. Het is bij jullie en bij u natuurlijk
al bekend, maar we willen er nog eens op wijzen dat we door de regels binnen en buiten het schoolgebouw goed na
te leven het aantal besmettingen zoveel mogelijk kunnen blijven beperken.
Afsluitend willen we jullie allen nogmaals bedanken voor het geduld en de vriendelijkheid waarmee we met elkaar
blijven omgaan en die zo belangrijk is voor ons aller welbevinden. We weten dat het niet vanzelf gaat en ook niet
altijd gemakkelijk is. We zijn daarom trots op de veerkracht in onze gemeenschap.

Met vriendelijke groet,
Frans van Stokhem, conrector
Renate A. de Vries, rector

Uit de GGD Nieuwsbrief Teststraten:

Coronatesten bij kinderen

Beste ouder/verzorger,
Sinds vrijdag 12 maart worden alle testafspraken voor kinderen (dus ook voor kinderen jonger dan 6 jaar) via het
landelijke telefoonnummer 0800 – 1202 ingepland. Hieronder vindt u nog eens alle informatie over het testen van
kinderen.
Wanneer testen?
•
•
•
•

Bij milde klachten:
Loopneus, verkoudheid, niezen en keelpijn, verhoging tot 38 graden en/of verlies van reuk en smaak.
Bij zware klachten: veel hoesten, koorts of benauwdheid Uitzondering: Kinderen die astma, hooikoorts of
chronische luchtwegklachten hebben, hoeven niet getest te worden als zij geen andere klachten hebben.
Zonder klachten, maar na een nauw contact met iemand met corona: liefst zo snel mogelijk, maar in ieder
geval op of na de 5e dag nadat er contact is geweest

Let op: Laat u uw kind niet testen als het klachten heeft? Dan mag uw kind pas weer naar de kinderopvang of school
als het 24 uur volledig klachtenvrij is.
Heeft uw kind milde klachten en blijven deze milde klachten aanhouden? Dan mag uw kind na 7 dagen thuisblijven
ook weer naar school of opvang.
Is uw kind ook een nauw contact, dan blijft de quarantaine 10 dagen.
Kinderen 12 t/m 17 jaar: u maakt als ouder/verzorger een afspraak via het landelijke nummer 0800 – 1202, dagelijks
bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur. Vervolgens moet uw kind aan de telefoon komen om ook toestemming te geven
voor de afspraak.
Heeft uw kind DigiD? Dan kunt u online de uitslag opzoeken. Let op: Het aanvragen van een DigiD kan enkele dagen
duren. Let op: Heeft uw kind pas corona gehad? Krijgt uw kind binnen 8 weken opnieuw klachten? Dan hoeft het niet
opnieuw getest te worden. Herbesmetting komt weinig voor. Dus is testen in de eerste 8 weken na een besmetting
niet zinvol. Daarom mogen kinderen wel naar school met klachten, als ze die klachten binnen 8 weken na een
eerdere besmetting krijgen.

Met vriendelijke groet,
Team SKOT (Scholen Kinderopvang Team): 070-7526731

