Geachte ouder/verzorger, beste leerling,
Wij zijn door de gemeente benaderd over de toename van meldingen van overlast door jongeren in
Zwijndrecht. Inwoners klagen over geluidsoverlast en afval.
Hier maken wij ons zorgen over.
Het leefgebied van de jongeren wordt steeds kleiner. Zowel op school als thuis is het steeds lastiger
om af te spreken. Dit heeft alles te maken met de coronaregels van afstand houden en niet te veel
mensen bij elkaar.
Wij zijn met diverse groepen, zowel binnen als buiten school, in gesprek om te kijken wat wij aan
onze leerlingen kunnen bieden zodat zij op een prettige, veilige manier met elkaar af kunnen
spreken.
Van onze eigen leerlingen vragen we om er rekening mee te houden dat de school in een woonwijk
staat. Zet de muziek niet te hard, ruim je blikjes en chips zakken op (wat je vol mee hebt genomen,
kan ook makkelijk leeg mee terug naar huis) en maak niks kapot.
En als je je fiets bij je hebt, zorg dan dat deze ergens netjes wordt neergezet, zodat ook andere
mensen er nog makkelijk langs kunnen. Wilt u dit ook met uw kind bespreken.
Corona
In de persconferentie van vorige week zijn nieuwe maatregelen aangekondigd. Anders dan de
bedoeling was, gaan deze waarschijnlijk pas op 19 november gelden.
Dit weerhoudt ons er echter niet van om nu al hierop in te spelen, aangezien wij voor ieders
veiligheid het aantal besmettingen op school graag willen beperken.
Corona in huis – Iedereen blijft thuis
Zodra iemand in een huishouden corona heeft, moeten alle huisgenoten in quarantaine. Het maakt
hierbij niet meer uit of iemand gevaccineerd is of niet.
De lengte van de quarantaine wordt bepaald door de GGD. Van hen hoort u precies wanneer u, uw
kind en de huisgenoten weer uit quarantaine mogen.
Voor ons is de beslissing van de GGD leidend.
Klachten = Testen = Thuisblijven
Deze regel is niet veranderd. Bij klachten moet je altijd een PCR-test laten doen.
Let op: de zelftesten mogen alleen gebruikt worden als je geen klachten hebt.
Ziekmelden als gevolg van corona
Als een leerling corona heeft, willen wij dit graag zo spoedig mogelijk weten. Wilt u dit alstublieft
telefonisch of via de mail doorgeven. Ook als uw kind na een periode van thuisquarantaine corona
krijgt, willen wij dit graag weten.
Wij moeten alle coronagevallen noteren en checken onze lijst wekelijks met de GGD.
Als leerlingen ziek gemeld worden met corona informeren wij in principe de ouders van alle
leerlingen uit die klas. In het geval een leerling al dagen thuis zit in quarantaine is dit niet nodig.
Er is dan immers geen gevaar voor besmetting in de klas geweest. De GGD heeft het Bron- en Contact
Onderzoek (BCO) afgeschaald en laat het informeren van nauwe contacten over aan de patiënt (of
ouders van) zelf.
Wij maken u er op attent dat leerlingen die nauw contact hebben gehad met een klasgenoot die
corona heeft, echt in thuisquarantaine moeten. Het gevaar dat zij ook besmet zijn en op hun beurt
weer anderen besmetten is te groot.
Kerstgala
Helaas, jammer, echt niet leuk! We hadden een ontzettend gaaf kerstgala gepland. Dit kunnen we
echt niet door laten gaan. Niemand zit erop te wachten dat met oud en nieuw het aantal
besmettingen onder leerlingen enorm stijgt.

Uitstel betekent geen afstel. Zodra het weer kan gaan we alsnog een gaaf feest voor de leerlingen
organiseren.
Inhalen van gemiste toetsen voor mavo 4 leerlingen
Als een leerling van mavo 4 een toets heeft gemist gaat deze leerling naar de afdelingsleider. De
leerling krijgt, indien inhalen geoorloofd is, een inhaalformulier mee. Hiermee gaat de leerling naar
de vakdocent en maakt een afspraak om de toets binnen een week in te halen.
Gemiste PTA-toetsen (bovenbouw)
Het missen van een officiële PTA-toets in de bovenbouw moet zoveel mogelijk voorkomen worden.
Enkel door ouders ingediende ziekmeldingen, die voorafgaand aan de toets worden gedaan, worden
geaccepteerd.
Nu volgt er regelmatig een afmelding na een toets, dat is niet de bedoeling.
Voor havo en vwo-leerlingen ligt het initiatief voor het inhalen van de toets (alleen bij een geldige
reden) bij de leerling. De leerling zoekt zo spoedig mogelijk contact met de vakdocent om een
inhaalafspraak te maken.
Mavoleerlingen halen hiervoor een formulier bij de afdelingsleider, havo en vwo-leerlingen nemen
contact op met hun vacdocent om de toets alsnog te maken
Wanneer bovenstaande niet gebeurt, wordt de toets tijdens de herkansingsmogelijkheid ingehaald.
Er kan dan geen andere toets herkanst worden.
Herkansingen M4, H5 en V6 – informatie speciaal voor de leerlingen
Op dinsdag 23 november om 8.30 uur staan alle cijfers van periode 1 in Magister. Vanaf dinsdag 23
november 9.00 uur tot en met woensdag 24 november 12.00 uur is het mogelijk om in te schrijven
voor de herkansing van één toets over periode 1. Daarna is het inschrijven niet meer mogelijk.
De herkansing vindt plaats op dinsdag 30 november en start om 14.20 uur. De tijden zijn als volgt:
·
50-minutentoets: 14.20 – 15.10 uur
·
80-minutentoets: 14.20 – 15.40 uur
·
100-minutentoets: 14.20 – 16.00 uur
·
120-minutentoets: 14.20 – 16.20 uur
Je kunt je alleen via de website van Magister inschrijven (via je mobiel of je laptop,
via https://ozhw.magister.net). Loop je tegen een probleem aan, neem dan voor de deadline
contact op met de afdelingsleider van jouw jaarlaag.
Veel succes met de voorbereidingen!
Schoolfoto’s
Deze week krijgen de leerlingen hun schoolfoto’s mee naar huis. In de envelop zit een handleiding
hoe u de foto’s kunt betalen of retourneren.
Met vriendelijke groet,
Ingrid van der Kuijl-Gelderblom
Directiesecretariaat

