
Corona  

Door Femke Wareman, locatiedirecteur  

 

De afgelopen weken leef ik ergens tussen hoop en vrees. Zo blij dat we alle leerlingen en 

ouders weer op school hebben kunnen ontvangen. Hopend dat we dit het hele schooljaar 

kunnen blijven doen. Vrezend dat we ingehaald zullen worden door de realiteit. We 

hebben helaas te maken met een steeds grotere groep docenten die, dan wel ziek, dan 

wel met RIVM-klachten een of meerdere dagen thuis zitten. We zien ook dat het aantal 

leerlingen dat ofwel ziek is of wegens RIVM-richtlijnen thuisblijft ook toeneemt. Vanaf het 

begin van dit schooljaar hebben we, door te starten met hybride (streamen van) lessen, 

lesuitval en achterstanden bij leerlingen zoveel als mogelijk kunnen voorkomen. Deze 

aanpak vraagt veel van de docenten. Wanneer ze vanuit huis moeten lesgeven is het 

zoeken naar goede werkvormen. Op school hebben de docenten te maken met de 

leerlingen in de klas en de leerlingen thuis, die de les via het scherm meevolgen. Ik wil hier 

graag aangeven hoe dankbaar en trots ik ben op de Michaël docenten die deze uitdaging 

massaal zijn aangegaan. Over het waarom zijn docenten duidelijk; we willen zoveel 

mogelijk met alle leerlingen in verbinding blijven.  

 

Na wat kinderziektes gaat deze manier van lesgeven steeds beter. Wel merken we dat 

het opstarten van de les wat extra tijd in beslag neemt. Zeker nu we met aangescherpte 

hygiënemaatregelen te maken krijgen. Wanneer je dus vanuit huis de les volgt, houd er 

dan rekening mee dat het begin van de les wat later start. Lukt het inloggen niet gelijk, 

probeer het dan een paar minuten later nog eens. We hebben afgelopen week besloten 

dat we naast de vaklessen ook de periodelessen structureel hybride gaan aanbieden.  

 

De berichtgeving over corona loopt via verschillende informatiekanalen. Wanneer er 

stichtingsbrede maatregelen genomen worden dan krijgt u bericht vanuit de SKVOB, 

ondertekend door de bestuurder Dhr. B. Buddingh. Een voorbeeld hiervan is de onlangs 

ingestelde maatregel van de mondkapjes. Wanneer er Campusbrede maatregelen 

genomen worden dan krijgt u een Campusbericht ondertekend door de rector van de 

Campus, Mevr. C. Klein. Als het gaat om Michaël specifieke maatregelen of afstemming 

dan krijgt u van mij een bericht of kunt u dit in de nieuwsbrief of op onze website lezen.  

 

De Maatregelen bij ons op school 

Corona is voor een deel ongrijpbaar en het is soms lastig om te weten welk gedrag 

helpend of noodzakelijk is. Wij volgen de richtlijnen vanuit het RIVM en de stichting. Bij 

twijfel nemen we contact op met onze contactpersoon bij de GGD. Wanneer u als ouder 

twijfelt over het wel of niet thuisblijven van je zoon/ dochter check dan eerst de 

beslisboom 12+ (te vinden op internet) of de RIVM-site. Heeft u dan nog vragen kunt ook 

u de GGD bellen voor advies.  

 

 

 



Laten we er in ieder geval zoveel mogelijk voor elkaar zorgen en ons houden aan de 

afgesproken maatregelen:  

 

- We ontsmetten/ wassen onze handen bij binnenkomst van de school en regelmatig 

tijdens de rest van de dag;  

 

- Als we ons binnen school verplaatsen dan dragen we een mondkapje of facemask; 

 

 - Leerlingen houden 1,5 meter afstand tot medewerkers van de school;  

 

- Leerlingen hoeven geen afstand tot elkaar te houden; 

 

 - Medewerkers houden 1,5 meter afstand tot elkaar;  

 

- We volgen de looprichtingen, zoals die aangegeven zijn in de school (pijlen volgen en 

zoveel mogelijk rechts aanhouden); 

 

 - Leerlingen en docenten geven elkaar aan het begin van de les geen hand meer, maar 

begroeten elkaar alsnog met aandacht;  

 

- We ventileren extra, wanneer dit kan, door zoveel als mogelijk ramen en deuren open te 

zetten. De mechanische ventilatie is in principe voldoende en voldoet aan alle eisen; 

 

 - Wanneer je ziek bent of verkoudheidsverschijnselen hebt blijf je thuis;  

 

- Wanneer iemand in het gezin Corona heeft, blijf je thuis en volgt de aanwijzingen van de 

GGD op;  

 

- Wanneer je thuis bent volg/ geef je de vak- en periodelessen online via laptop of pc; 

 

Koor  

We hebben de wens om het koor in deze tijd verantwoord en toch zoveel mogelijk te 

kunnen aanbieden. Omdat het zingen in grote groepen wordt afgeraden zijn we met 

andere VO vrijescholen in overleg gegaan hoe koor te organiseren in coronatijd. We 

bieden het nu zoveel mogelijk in klassenverband aan. De kooruren worden veelal middels 

een carrouselmodel over de klassen verdeeld, waarbij de klassen om de beurt een 

periode koor hebben. We bekijken per periode of er aanpassingen gedaan 

moeten/kunnen worden. 


