Geachte ouder/verzorger, beste leerling,
Gisteren ontving u al de brief van ons bestuur over de aangescherpte coronamaatregelen.
Gelukkig kan het onderwijs voor de leerlingen vooralsnog gewoon op school doorgaan.
Corona
Zoals in de brief aangegeven zien ook wij een stijging van het aantal besmettingen onder de
leerlingen.
Het is nog niet zo ver dat we klassen naar huis moeten sturen. Als iedereen zich aan de basisregels
houdt, moet het mogelijk zijn dit ook zo te houden.
Klachten = Testen bij de GGD = Thuisblijven
Leerlingen die klachten hebben die passen bij corona, zoals verkoudheidsklachten, hoesten,
benauwdheid of kortademigheid, verhoging of koorts of plotseling verlies van smaak of reuk, mogen
niet naar school.
Zij moeten een afspraak maken bij de GGD voor een PCR-test. Als deze test negatief is mogen ze in
principe weer naar school.
Let op: de zelftesten mogen alleen gebruikt worden als iemand geen klachten heeft. Een negatieve
zelftest bij coronaklachten is vooralsnog niet voldoende om toch naar school te mogen.
Zodra hier vanuit de overheid andere regels voor komen, gaan wij die ook hanteren.
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 duur van de quarantaine is afhankelijk van het al dan niet immuun zijn. Hierover wordt u
geïnformeerd door de GGD.
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 (info@walburgcollege.nl) 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 ziekgemeld 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.
Voor u hebben wij, samen met de GGD, een beslisboom gemaakt. Deze kunt u gebruiken als u wilt
weten welke regels precies voor uw kind van toepassing zijn.
Projectweek - reminder
In de week van 6 t/m 10 december vindt de eerste projectweek van dit jaar plaats; er is voor gekozen
om zo veel mogelijk activiteiten in de projectweken te clusteren om de hoeveelheid lesuitval
gedurende het jaar te beperken.
Op het programma staan sport, excursies en educatieve programma’s op school.
Vooralsnog zijn er nog geen activiteiten geannuleerd. Als er voor een klas geen activiteiten gepland
staan en de docenten van die klassen zijn niet betrokken bij de begeleiding van activiteiten, gaan de
lessen gewoon door.

Onderstaand een overzicht van de nu bekende activiteiten:
Hele week projectweek TMI mavo 1 t/m 3 + MH1 (8.30-15.30 uur)
06-12 Debatdag H5/V6 (indeling horen de leerlingen van hun docent) – 8.30-15.00 uur
07-12 Sportdag klas 2 (ZM2G,ZM2H,ZM2K doen niet mee i.v.m. TMI)
08-12 DNA-lab voor V5-leerlingen met bio (indeling volgt nog)
08-12 CKV workshop M4, H4 en V4
09-12 Debatdag H5/V6 (indeling horen de leerlingen van hun docent) – 8.30-15.00 uur
09-12 Sportdag klas 1 (ZMH1G, Zm1H en ZM1K doen niet mee i.v.m. TMI)
10-12 Sportoriëntatie M3 (9.00-13.00 uur)
10-12 Naturalis Leiden (10.30-17.00 uur) klas ZH1F, ZHVB1B, ZHB1C, ZHV1A, ZVT1D, ZHVT1E
Herkansingen examenklassen
Namens de leerlingen heeft de leerlingenraad een verzoek ingediend voor een extra herkansing na
de eerste toetsweek van de examenklassen. Dit verzoek is door de schoolleiding gehonoreerd. Door
de vakdocenten zal er een analyse gemaakt worden om eenzelfde situatie in periode 2 te
voorkomen.
Ook zullen de flexuren gericht zijn op herhaling, zodat de leerlingen daar met hun vragen over de
(gemiste) stof terecht kunnen. Wij gaan ervan uit dat de leerlingen in voorbereiding op de herkansing
én ter voorkoming van hiaten in de kennis in periode 2 gebruikmaken van de flexuren.
Op 29 november kunnen de leerlingen zich tussen 9.00 en 16.00 uur inschrijven voor een extra
herkansing over periode 1, los van de herkansing die op 30-11 plaatsvindt.
Deze extra herkansing wordt afgenomen op dinsdag 21 december, informatie volgt nog.
Herkansing H4, V4 en V5
Op vrijdag 3 december om 8.30 uur staan alle cijfers van periode 1 in Magister. Vanaf vrijdag 3
december 9.00 uur tot en met maandag 6 december 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 14 december.
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 vóór de deadline contact op met de afdelingsleider van
jouw jaarlaag.
Coolportal
Op 3 december gaat het coolportal er anders uitzien. In de bijgevoegde PDF kun je lezen wat er
verandert.
Informatiebrief verlofaanvragen en luxeverzuim
Vanuit Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS) hebben wij een brief ontvangen over luxe
verzuim en extra verlof.
Deze brief is als bijlage bij deze mail gevoegd.
Tot slot moeten we afwachten wat de persconferentie vrijdag brengt. Wij houden u op de hoogte.
Met vriendelijke groet,
Namens de schoolleiding
A.K. van Doorn lic.MEd
directeur

