Hilversum, 26 augustus 2021
Betreft: Protocol corona op ARHC bij start schooljaar 2021-2022

Het ARHC volgt het landelijke protocol van de VO-raad ten aanzien van corona. De corona
maatregelen zijn grotendeels hetzelfde als voor de vakantie. Op de site van de VO-raad kan
iedereen het uitgebreide protocol lezen:
https://www.vo-raad.nl/artikelen/onderwijs-tijdens-corona
Voor onze school betekent dit dat we, conform het protocol, de volgende regels hanteren:
- mondkapjes zijn verplicht bij verplaatsingen in het gebouw. Denk er dus aan om
een mondkapje mee te nemen en op te zetten bij binnenkomst in het
gebouw. Als je geen mondkapje bij je hebt, kun je er één kopen voor €1,-.;
- tussen leerlingen en medewerkers hanteren we 1,5 meter afstand. Leerlingen
onderling hoeven geen afstand te houden van elkaar;
- blijf thuis bij klachten en maak een test afspraak bij de GGD; Wij verzoeken iedereen
dringend om een positieve test te melden aan de school zodat wij in overleg met de GGD de
collega’ s en mede-leerlingen kunnen informeren.
- preventief testen: bij de conciërgerie zijn zelftesten verkrijgbaar. Mocht je hier
gebruik van willen maken dan kun je die maandag of dinsdag komen ophalen, zodat
je voorafgaand aan de start op woensdag een zelftest kunt doen. Wij vragen alle
leerlingen die nog niet immuun* zijn om minimaal 2x per week een zelftest te doen.
Op deze manier hopen we besmettingen te voorkomen. Ook in de komende periode
blijven zelftesten op school beschikbaar. Overigens zijn zelftesten ook gratis te
bestellen via www.zelftestenbestellen.nl.
-leerlingen in quarantaine kunnen zelfstandig werken aan de opdrachten binnen Google
Classroom. Leerlingen uit de onderbouw kunnen ook gebruik maken van ons buddysysteem
en via een medeleerling de les digitaal volgen.

* In het protocol van de VO-raad wordt gesproken over immuniteit. De GGD spreekt in het
bron- en contactonderzoek (BCO) in volgende situaties van immuniteit:
Bij het BCO wordt een persoon als immuun voor SARS-CoV-2 beschouwd als deze:
●
●
●
●

14 dagen of langer geleden een vaccinatieserie heeft afgerond van Comirnaty
(Pfizer), Spikevax (Moderna) of Vaxzevria (AstraZeneca); OF
14 dagen of langer geleden 1 dosis van een van deze vaccins heeft gekregen na een
doorgemaakte SARS-CoV-2-infectie; OF
28 dagen of langer geleden het Janssen-vaccin heeft gekregen; OF
COVID-19 heeft doorgemaakt minder dan 6 maanden geleden.

Het ARHC hanteert voor de duidelijkheid de terminologie van het protocol maar beseft dat
immuniteit een verwarrende term is omdat ook bovenstaande groep niet immuun is voor
Covid-19.

