
  
 
 
 

 

 
Doetinchem, 16 oktober 2020 
 
Betreft: update coronamaatregelen 
 
 
 
Beste ouder/verzorger,  
 
Graag informeren wij u nog vlak voor de herfstvakantie over de laatste stand van zaken op het 
gebied van onze coronamaatregelen. Gelukkig hebben we tot nu toe weinig positief geteste 
Houtkampleerlingen en -docenten. Ook lukt het ons nog relatief goed om zoveel mogelijk lessen 
door te laten gaan. Hopelijk blijft dat zo.  
 
Besmettingen op het Houtkamp 
Gisteren ontvingen we het bericht dat er één van onze Houtkamp-docenten positief is getest op 
corona. De collega in kwestie is vorige week donderdag voor het laatst op school geweest en 
ontwikkelde corona-klachten in het afgelopen weekend. Vorige week donderdag is de collega in 
kwestie niet langdurig binnen 1,5 meter afstand in contact geweest met leerlingen of collega’s: er 
hoeft dus met niemand contact op te worden genomen vanuit het bron- en contactonderzoek. 
Natuurlijk vragen we iedereen wel om de eigen gezondheid goed in de gaten te houden.  
 
Ouders gaan ons assisteren 
Drie weken geleden deden wij in onze nieuwsbrief een oproep: wie is in de gelegenheid om te 
surveilleren tijdens lessen die door docenten op afstand worden gegeven? Wat fijn dat een aantal 
van u hiertoe mogelijkheid ziet en zich als hulpouder heeft opgegeven. Zij starten hiermee in de 
periode na de herfstvakantie. We heten hen van harte welkom! 
 
Onze coronarichtlijnen 
Hieronder communiceren wij nogmaals onze coronarichtlijnen. U ontving deze al eerder, maar 
sommige richtlijnen zijn nieuw en bij andere hebben wij aanvullingen geplaatst. 
 
1. Wat doet een leerling als hij gezondheidsklachten heeft? 

Met coronaklachten blijft een leerling thuis. De RIVM-richtlijnen zijn leidend, zie www.rivm.nl. 
Een leerling met coronaklachten die toch naar school komt, wordt door ons naar huis gestuurd.  
Als een leerling coronaklachten heeft, laat hij/zij zich zo snel mogelijk testen en stelt ons op de 
hoogte van de uitslag. Bij een eventuele coronabesmetting is het belangrijk dat wij hiervan zo 
snel mogelijk op de hoogte zijn om maatregelen te nemen en deze met leerlingen, hun ouders 
en medewerkers van de school te communiceren. 
Als een leerling tijdens de herfstvakantie positief getest wordt, dan horen wij dat het liefst 
meteen. Graag via een mail naar het mailadres: louise.beernink@achterhoekvo.nl.  

 
2. Wat doet een leerling als een huisgenoot ziekteverschijnselen heeft die wijzen op corona? 

• Als een huisgenoot van een leerling corona-achtige ziekteverschijnselen heeft (met 
benauwdheid en/of koorts) dan blijft de leerling in elk geval thuis tot de huisgenoot de 
uitslag van de coronatest heeft. Bij een negatieve uitslag van de huisgenoot kan een leerling 
weer naar school. Bij een positieve uitslag, blijft de leerling in quarantaine. Nadat de 
klachten van de huisgenoot verdwenen zijn, moeten huisgenoten nog tien dagen in 
quarantaine blijven. 
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3. Is het dragen van mondkapjes op school verplicht? 

Achterhoek VO heeft een dringend beroep gedaan op alle scholen die onder haar bestuur vallen 
om iedereen binnen de school mondkapjes te laten dragen. Dit advies hebben wij overgenomen. 
Dit betekent dat leerlingen en medewerkers op het Houtkamp College een mondkapje dragen, 
behalve als zij in een klaslokaal (of andere werkplek) aan het werk zijn. Tijdens het eten en 
drinken is het natuurlijk toegestaan om het mondkapje af te doen. De afgelopen weken hebben 
alle leerlingen en docenten op het Houtkamp College zich zonder gemor aan dit advies 
gehouden. Chapeau! Op donderdagavond 15 oktober heeft de GMR van Achterhoek van VO zich 
ook  gebogen over het al dan niet verplicht stellen van het dragen van mondkapjes op scholen. 
Uiteindelijk is hiertoe unaniem besloten. U vindt het communiqué van het bestuur als bijlage bij 
deze mail.  

 
4. Hoe organiseren wij op school bijeenkomsten met ouders of andere externen? 

In principe organiseren wij alle bijeenkomsten met externen digitaal. Eén uitzondering wordt 
gemaakt voor de ontmoetingsgesprekken met ouders. Deze gesprekken willen we heel graag 
live organiseren met inachtneming van 1,5 m afstand tussen leerling, ouders en coach. De 
gesprekken zullen plaatsvinden in de TOPPER-week die duurt van 9 tot 13 november. Mocht u 
als ouder dit ontmoetingsgesprek liever online voeren, dan kan dat natuurlijk. Geef uw wens 
door aan de coach van uw zoon/dochter. Mochten de overheidsmaatregelen veranderen en het 
houden van live-gesprekken door de overheid worden verboden of ontraden, dan informeren 
we u daarover. De uitnodiging voor de ontmoetingsgesprekken kunt u verwachten in de eerste 
week na de herfstvakantie.  

 
5. Hoe volgt een leerling de lessen als hij vanwege coronaklachten niet naar school kan (of mag) 

komen? 

• Een leerling die vanwege corona-klachten of quarantaine niet naar school kan komen, maar 
wel thuis aan school kan werken, kan in Magister.me zien aan welke leerdoelen en 
opdrachten hij/zij verder kan werken. Ieder leergebied of vak heeft in Magister.me een 
studiewijzer. Zo loopt een leerling geen onnodige achterstanden.  

 
6. Hoe volgt een leerling de lessen als hij vanwege coronaklachten bij hemzelf of bij familieleden 

thuis moet blijven? 

• Leerlingen die thuis moeten blijven, maar wel aan school kunnen werken, kunnen -naast het 
werken in Magister.me- ook (gedeeltes van) lessen volgen via Microsoft Teams.  

• Als een leerling afwezig is, maar wel schoolwerk kan verrichten, dan geven de ouders dit per 
mail door aan de coach van hun zoon/dochter én via absentiemelding@houtkampcollege.nl. 
De buddy van de afwezige leerling zorgt ervoor dat er tijdens lessen/uitlegmomenten een 
verbinding wordt gemaakt via Teams, zodat zijn buddymaatje de les (of een gedeelte ervan) 
kan volgen. 
 

7. Hoe kunnen leerlingen lessen volgen als een docent vanwege coronaklachten (binnen zijn 
gezin) niet naar school kan komen? 
Er zijn drie mogelijkheden waarop de lessen bij afwezigheid van een docent toch op school 
kunnen doorgaan: 
 
a. De collega’s met wie de docent samenwerkt binnen het leergebied nemen zijn lessen over. 
b. De docent verzorgt zijn lessen via Teams. Dit doet hij in situaties waarin hij aan het wachten 

is op de uitslag van een coronatest of in quarantaine is vanwege de gezondheidssituatie van 
zijn huisgenoten. De situatie van de docent thuis en zijn eigen gezondheidssituatie moeten 
het werken via Teams wel toelaten. Wanneer de lessen plaatsvinden via Teams gaan de  
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c. leerlingen gewoon naar het lokaal waar ze normaal hun les hebben en loggen in via Teams.  
Een hulpouder zorgt voor toezicht. Voor bewegingsonderwijs is dit anders: de les kan niet 
digitaal worden gegeven: leerlingen kunnen dan naar de aula gaan en zelfstandig aan het 
werk gaan voor andere leer- of vakgebieden. 

d. De leerlingen gaan zelfstandig werken in de aula. Dit gebeurt als de docent ziek is en niet in 
staat is om te werken. En als zijn lessen niet kunnen worden overgenomen binnen het 
leergebied.  In de aula werken de leerlingen aan de lesstof die in Magister.me staat voor dit 
of een ander vak. De medewerker van de leerlingenbalie of een hulpouder zal zorgen voor 
toezicht. 

 
NB: het is belangrijk dat een leerling altijd oortjes bij zich heeft voor het geval hij les krijgt 
via Teams. 
 

8. Welke richtlijnen gelden er tijdens de sportlessen? 
Na de herfstvakantie vinden alle sportlessen plaats in de gymzalen van het Rietveld Lyceum, het 
Ludger College en het Ulenhofcollege. Tijdens het sporten dragen de leerlingen geen 
mondkapjes. Er zullen in de periode na de herfstvakantie nog extra luchtkwaliteit-metingen 
gedaan worden terwijl er groepen aan het gymmen zijn. Mochten daaruit nieuwe informatie 
volgen, dan hoort u van ons. 

 
9. Als de overheidsrichtlijnen veranderen 

Met behulp van bovenstaande richtlijnen proberen we zoveel mogelijk de lessen voor onze 
leerlingen door te laten gaan. Hopelijk blijven de omstandigheden in de komende periode zo dat 
we zo veel mogelijk live onderwijs kunnen aanbieden. Mochten er van overheidswege andere 
richtlijnen komen, dan brengen wij u daarvan zo snel mogelijk op de hoogte. 

 
 
Voor nu wensen we u een heel fijne en gezonde herfstvakantie. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens alle Houtkamp-collega’s, 
 
Nicole van Andel, afdelingsleider brugperiode 
Louise Beernink, rector 
 
 
 


