Questions & Answers omtrent Coronavirus
Hieronder staat een aantal veelgestelde vragen omtrent de maatregelen die wij op school
nemen met betrekking tot het Coronavirus. Uiteraard is deze lijst niet uitputtend. Als jouw
vraag er niet tussen staat, dan kun je deze altijd aan de mentor of afdelingsleider stellen.
Deze Q&A wordt steeds actueel gehouden.
Hierbij staat ook de link die verwijst naar het RIVM, waar informatie nagelezen kan worden.
Als je niet in de lessen kunt zijn, stel dan in alle gevallen school op de hoogte van de reden
van de afwezigheid.
1. Wanneer moet ik me laten testen?
De standaard daarvoor is: bij verkoudheidsklachten; neusverkouden; loopneus; niezen;
keelpijn; hoesten; verhoging of koorts; plotseling verlies van reuk of smaak.
2. Wat moet je doen als je gezondheidsklachten hebt?
Als je gezondheidsklachten hebt die op Corona-klachten lijken, blijf je thuis en laat je je
testen. Als de uitslag negatief is, dan kun je weer naar school komen. Als de uitslag positief
is, dan geef je dat meteen door aan de verzuimcoördinator en je afdelingsleider. Je moet
dan thuisblijven en de adviezen opvolgen die je van de GGD krijgt (zoals een aantal dagen
in quarantaine gaan bijvoorbeeld).
Als je op school klachten hebt, dan kan een docent je naar de afdelingsleider sturen. Deze
neemt contact op met je ouders om te overleggen of je op school kunt blijven.
3. Wat gebeurt er als er een leerling in mijn klas positief getest is?
De landelijke richtlijn van het RIVM is als volgt: jongeren tot 18 jaar die op school in contact
geweest zijn met een positief geteste medeleerling, hoeven niet in quarantaine. Als er nauw
contact is geweest, d.w.z. dat je langer dan 15 minuten binnen 1.5 m. bij elkaar was, leidt
dat wel tot een quarantaine-advies. Je kunt hier meer over lezen op de site van het RIVM. In
de meeste gevallen kunnen leerlingen dus gewoon naar school komen.
Op dit moment verloopt de communicatie als volgt: bij een positieve test informeert de GGD
ouders en leerling. De ouders melden de besmetting aan de verzuimcoördinator en de
afdelingsleider van de leerling. De besmette leerling of ouder brengt de personen die vallen
onder de zogenaamde nauwe contacten(zie beschrijving hieronder) zelf op de hoogte.
Hierover krijgen zij informatie van de GGD. Vervolgens sturen wij iedereen die tijdens de
besmettelijke periode in hetzelfde lokaal les heeft gehad als de positief geteste leerling of
collega een mail. Dit is enkel ter informatie van ouders en leerlingen.
●

Nauwe contacten (categorie 2) zijn leerlingen of medewerkers die in totaal op een dag meer
dan 15 minuten contact hadden met de besmettelijk persoon op minder dan 1,5 meter
afstand, zoals leerlingen die in hetzelfde groepje waren ingedeeld, of naast wie de besmette
leerling ‘vast’ zit of gekoppeld is (‘buddy’), of met wie de leerling/medewerker nauw heeft

●

samengewerkt. Dit kan ook bij de leerling/medewerker nagevraagd worden (denk ook aan
pauzeruimtes). Ook kan het zijn dat een medeleerling een nauw contact is vanwege
buitenschools contact, maar niet vanwege contact op school.
Overige contacten (categorie 3) zijn alle leerlingen en medewerkers die meer dan 15 minuten
in dezelfde ruimte (klaslokaal, koffieruimte etc.) waren met de besmettelijke persoon, en ook
de leerlingen of medewerkers die op een dag contact hadden met de besmettelijk persoon op
minder dan 1,5 meter, maar korter dan 15 minuten.

4. Corona App
Een aantal leerlingen heeft de Corona app op de telefoon geïnstalleerd. Deze app maakt
gebruik van bluetooth en geeft een melding wanneer de telefoon van een leerling in de
nabijheid is geweest van de telefoon van een positief getest persoon. Dit kan gemakkelijk
gebeuren als telefoons tijdens de les in een telefoontas worden bewaard.
De leerling krijgt van de Corona app het advies om 10 dagen in quarantaine te blijven. Dit
wijkt af van het advies dat voor leerlingen op scholen geldt, zie boven. Het verdient daarom
aanbeveling om in overleg met de GGD een beslissing te nemen.
5. Wat is de regel als een gezinslid positief getest is?
De leerling blijft thuis en neemt contact op met school. De leerling blijft in quarantaine
volgens de RIVM-richtlijnen.
6. Hoe kan ik de les volgen als ik thuis moet blijven?
Om het voor thuiszittende leerlingen mogelijk te maken betrokken te blijven bij het onderwijs,
intensiveren we het gebruik van SOM en Classroom. In SOM kunnen leerlingen het
spoorboekje van de dag vinden en of er via Zoom of op een andere manier live kan worden
aangehaakt tijdens de les en wat het huiswerk is. Daarnaast vinden thuiszittende leerlingen
in Classroom alle materialen die zij voor het vak en de les nodig hebben.
7. Ik heb klachten, maar ben negatief getest; mag ik weer naar school?
Ja, als je negatief getest bent mag je met milde klachten (snotneus, hoesten etc.) wel weer
naar school. Behalve in de volgende gevallen:
- als een gezinslid positief getest is; in dat geval ga je 10 dagen in quarantaine.
- als jij zelf of een gezinslid koorts en/of benauwdheidsklachten heeft; in dat geval blijft
iedereen in het huishouden thuis, totdat alle gezinsleden 24 uur klachtenvrij zijn.
8. Wat te doen wanneer je in nauw/direct contact bent geweest met een corona
patiënt (geen leerling of medewerker van het Goois Lyceum)?
Dan blijf je thuis, ook als de uitslag van jouw test negatief is. Je blijft 10 dagen thuis vanaf
het laatste contact met de besmette persoon. Per 1 december kan een leerling/medewerker
die in aanraking is geweest met een besmette persoon maar zelf geen klachten heeft, zich
laten testen. Dit kan op de 5e dag na het laatste, risicovolle contact met die persoon. Is de
uitslag negatief, dan hoeft de periode van 10 dagen in quarantaine niet worden afgemaakt.

9. Wat is de regel als een gezinslid klachten heeft en in afwachting is van de
uitslag van een test?
De leerling mag naar school tenzij het gezinslid ook koorts en/of benauwdheidsklachten
heeft. Dan blijft het hele gezin thuis.
10. Gaan alle lessen door?
Ja, alle lessen gaan door. Kijk in je rooster op Zermelo of je les online is of fysiek. Kijk ook
goed naar de locatie.
11. Waar kun je pauze houden?
Op dit moment is er geen pauze op school. Na je lessen verlaat je onmiddellijk de school.
12. Zijn de kluisjes beschikbaar?
Ja, je kunt je spullen weer gewoon in je kluisje opbergen.
13. Moet je een mondkapje dragen?
Het dragen van een mondkapje is wettelijk verplicht gesteld. Dit betekent dat we leerlingen,
collega’s en gasten verplichten een mondkapje te dragen zodra zij zich binnen de school
verplaatsen. Tijdens lessen (en in pauzes als die er weer zijn) hoef je geen mondkapje te
dragen zolang je op één plek blijft. Mocht je wegens een zwaarwegende (medische) reden
geen mondkapje kunnen gebruiken, dan kan er een ontheffing aangevraagd worden bij
mevrouw Veldt (eveldt@gsf.nl). NB. Het kan zijn dat je verzocht wordt om een mondkapje te
dragen tijdens practicumlessen. Als je geen mondkapje bij je hebt dan moet je er óf een
kopen bij de conciërgeloge (€0,50) óf je moet naar huis om er een te halen.
14. Hoe wordt het gebouw geventileerd?
Ons ventilatiesysteem (alleen aanwezig op de 3e verdieping) voldoet aan de gestelde
normen. Verder zullen de ramen en deuren in alle lokalen openstaan. Zorg dus dat je warme
kleding bij je hebt op koudere dagen.
15. Wat moet je doen voordat de les begint?
Wacht buiten op het plein of beneden in de groene hal totdat de bel gaat. Als je eerder naar
het lokaal gaat, dan stoor je andere lessen. Bovendien moeten de gangen en de
trappenhuizen leerlingvrij zijn zodat docenten van lokaal kunnen wisselen.

