weekbericht voor ouder(s)/verzorger(s)
03|09|2020
reacties zijn welkom:
paperclipvoorouders@stadenesch.nl

Communicatie bij een coronabesmetting
Hoe communiceren we als bij een leerling een besmetting met het coronavirus COVID-19
wordt vastgesteld? Of als een leerling naar huis wordt gestuurd op aanwijzing van de
GGD?
Bij leerlingen
1. De schoolleiding wordt op de hoogte gesteld1.
2. Ouders/verzorgers worden gebeld door de leco.
3. De leerling wordt door de leco uit de les gehaald en in overleg met ouders/verzorgers
naar huis gestuurd of opgehaald2.
4. De leco maakt hiervan een aantekening in Magister.
5. Ouders/verzorgers en leerlingen van de betreffende klas/leerjaaropleiding ontvangen
een brief na afstemming met de GGD (deze wordt verzonden als er contact met
ouders/verzorgers is geweest). In de brief worden geen persoonsgegevens vermeld.
Er zijn twee redenen waarom we deze brief verzenden:
a. Er zijn leerlingen, of huisgenoten van leerlingen, en docenten die tot een
risicogroep behoren, maar er onder de huidige omstandigheden voor kiezen om
naar school te komen. Deze leerlingen, medewerkers en ouders/verzorgers hebben
deze informatie nodig om de afweging te kunnen maken naar school te gaan of
thuis te blijven.
b. We willen waar mogelijk regie houden op de communicatie hierover.
6. Medewerkers ontvangen de melding en de brief aan de ouders/verzorgers intern via de
paperclip voor medewerkers.
7. De mentor/coach wordt door de leco op de hoogte gebracht (app of bellen).
8. De mentor/coach neemt ’s avonds of de volgende dag contact op met de leerling
(bellen).
9. Voor vragen wordt verwezen naar de betreffende leco.
10. Docenten houden rekening met de leerling die hierdoor thuis OO volgt.
11. Mentor/coach/leco houden contact tot de leerling weer op school is.
Bij medewerkers
Wanneer bij een medewerker een besmetting met het coronavirus COVID-19 wordt
vastgesteld, volgen we het communicatieadvies van de GGD.

1

De GGD informeert Stad & Esch als er sprake is van een besmetting. De GGD heeft daarvoor
toestemming nodig van de ouders/het kind om de naam van de betreffende persoon ook te noemen.
Het kan dus ook zijn dat we geïnformeerd worden over ‘een’ besmetting. In dat geval overlegt de
GGD over de manier van informeren van leerlingen en medewerkers. Zodat wel iedereen op de
hoogte is van het mogelijk risico en de privacy gewaarborgd blijft.
2

Wat betreft de klasgenoten die in quarantaine moeten, geldt ook dat de GGD in principe eerst
contact legt met de persoon zelf en/of de ouders. Als deze leerlingen al op school zijn, overlegt de
GGD met Stad & Esch.

Deze paperclip wordt ook gepubliceerd op onze schoolwiki

Wat te doen bij ziekte/klachten binnen een huishouden?
Wanneer er binnen uw huishouden sprake is van klachten zoals koorts (38 graden of
hoger), ernstige benauwdheid en/of hevige verkoudheid, vragen wij nadrukkelijk om uw
kind(eren) thuis te laten en onderwijs online (OO) te volgen. Op die manier zorgen we er
samen voor dat het virus buiten de poorten van Stad & Esch blijft. Dit kan worden
doorgegeven via het Doorlopende Formulier ‘aanmelden onderwijs online (OO)’ in de app.
Grafiek onderwijs online (week 36)

Agenda
De jaarkalender van onze deelscholen kunt u bekijken in de Stad & Esch app en op onze
schoolwiki.

Notificaties snoozen in de Stad & Esch app
Wilt u liever niet ieder moment van de dag een melding ontvangen van de Stad & Esch
app? Wordt u bijvoorbeeld liever niet gestoord op uw werk, in de avond of in het weekend?
Dan kunt u via de app aangeven op welke dagen en/of tijden u geen notificaties wilt
ontvangen. Dit doet u als volgt:
×
×
×
×
×
×

Start de app.
Klik op ‘meer’ in het menu.
Klik op ‘notificaties’.
Kies op welke dag(en)/tijd(en) u liever geen meldingen ontvangt.
De dag(en) waarop dit is ingesteld zijn nu oranje gekleurd.
U instellingen zijn aangepast!

Als u heeft ingevuld dat u de hele dag geen notificaties wilt ontvangen, komen deze netjes
de volgende ochtend pas aan. Uiteraard worden zeer belangrijke berichten alsnog naar u
verzonden per mail. Ook als u de notificaties wel aan heeft staan, wordt er bij zeer
belangrijke berichten een mail verzonden, zodat we zeker weten dat het bericht bij u
terecht is gekomen.
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Verzonden naar ouders (ook te vinden op de schoolwiki)
Lyceum

27-08
27-08
27-08
27-08
28-08
28-08
01-09
01-09
02-09

havo 4 online informatieavond 31 augustus
havo 5 online informatieavond 31 augustus
vwo 4 en 5 online informatieavond 1 september
vwo 6 online informatieavond 1 september
tl klas 4 met biologie praktische opdracht Dickninge
klas 1 afname Diatoetsen 31 augustus t/m 7 september
tl klas 1 online informatieavond 9 september
tl klas 2 online informatieavond 9 september
havo 3 informatie snuffelstage

Beroepencollege

28-08
28-08
28-08
28-08
31-08

klas 3 Techniek online ouderavond 7 september
klas 4 Techniek online ouderavond 8 september
klas 4 met biologie in het pakket praktische opdracht
Dickninge
klas 1 afname Diatoetsen 31 augustus t/m 7 september
klas 3 en 4 E&O HBR Z&W driehoeksgesprekken

Diever

28-08

klas 1 afname Diatoetsen 31 augustus t/m 7 september

VSO Meppel

28-08

klas 1 afname Diatoetsen 31 augustus t/m 7 september

Wijzigen contactgegevens
Zijn uw contactgegevens gewijzigd? Via de Magister App kunt u zelf uw mailadres en
mobiele telefoonnummer aanpassen. Andere wijzigingen kunt u doorgeven via
oudersdigitaal@stadenesch.nl, dan worden ze verwerkt in onze administratie.

Wij zijn online te vinden via onze website en op Facebook, Instagram, Twitter en Vimeo.
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