Veel gestelde vragen rondom corona, 10-3-2020

Richtlijnen vanuit het RIVM
Het Varendonck College volgt de richtlijnen van het RIVM. Beperk je sociale contacten als je
klachten hebt van verkoudheid, hoesten of koorts. Dat betekent: ga niet naar school, werk of
plekken waar veel mensen bij elkaar zijn.

Ik hoest sinds enkele weken, maar ik heb geen corona. Moet ik nu
thuisblijven?
Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en verwachten van onze leerlingen dat ze de richtlijnen ook
volgen. Dat betekent dat we leerlingen dringend vragen om bij koorts, grieperigheid, verkoudheid
en/of hoesten thuis te blijven. Een kuchje is daarbij geen hoesten, maar uit voorzorg sturen wij
leerlingen wél naar huis indien zij daadwerkelijk hoesten of overduidelijk verkouden zijn. Bij twijfel
neemt de school contact met ouders op om te overleggen. Hierbij volgen wij het reguliere protocol.
Indien u met school belt in geval van twijfel over het al dan niet naar school laten gaan van uw zoon
of dochter, kunnen wij u helaas niet adviseren met betrekking tot de interpretatie van de richtlijn. U
maakt hierin zelf een keuze.

Hoe meld ik mijn kind ziek als gevolg van de RIVM-richtlijnen?
Ziekmelding bij voorkeur digitaal in Magister
U kunt uw kind voor half negen ziekmelden via uw ouderaccount in Magister. Dit kan via Magister
Web of via de Magister app. Voor uitleg over Magister Web klik hier. We willen u vragen om hierbij
te vermelden dat het om een ziekmelding volgens de RIVM-richtlijnen gaat.
U kunt uw kind ook nog steeds voor 8.30 uur telefonisch ziekmelden op telefoonnummer 0493672672.
Bent u uw inloggegevens kwijt? U kunt deze via leerlingenadministratie@varendonck.nl opnieuw
opvragen.

Wat moet ik doen als ik huisgenoten met ziekteverschijnselen heb maar ik
heb zelf geen verschijnselen?
Dan mag je gewoon naar school.

Schudden we handen op school?
Nee, we volgen de richtlijnen en geven elkaar geen hand meer.

Ik ben als gevolg van de RIVM-richtlijn thuis en kan geen lessen bijwonen.
Wat kan ik doen?

We hebben alle leerlingen via Magistermail geadviseerd over de manier waarop zij thuis kunnen
studeren om zo min mogelijk achterop te geraken. Neem voor vragen over een huiswerk of een toets
contact op met je docent.

Gaan de lessen morgen door?
Volg regelmatig de roosterwijzigingen voor de volgende dag. Deze zijn in ieder geval na 17.00 uur en
vóór 21.00 uur beschikbaar.
We doen ons uiterste best om zoveel mogelijk lessen door te laten gaan. Dat betekent helaas ook dat
lessen worden verplaatst, lessen vervangen worden of dat leerlingen in de aula of elders in het
gebouw geplaatst moeten worden.

Wat moet ik doen als ik thuis ben i.v.m. de RIVM-richtlijnen en weer naar
school wil komen
De richtlijn is nu dat je terug kunt komen als je 24 uur klachtenvrij bent. Je meldt je dan weer
beter op de gebruikelijke manier.

Ik heb een afspraak op school. Gaat mijn afspraak door?
Ouderavonden, mentorgesprekken en andere bijeenkomsten waarvoor u bent uitgenodigd gaan in
principe gewoon door tenzij wij u hierover berichten. Houd de website in de gaten voor actuele
informatie.
Vanaf heden werken wij met bezoekersregistratie. Mocht u een afspraak op school hebben gaat deze
dus gewoon door. Kunt u zich eerst melden bij de balie?

Ik loop stage bij een bedrijf, gaat dit door?
Ja, je stage gaat door. Tenzij je klachten hebt die vallen onder de richtlijnen van het RIVM. Je geeft
dan op tijd door aan school en aan je stagebedrijf. Als je stagebedrijf de stage afzegt wegens de
RIVM-richtlijnen geef je dit door aan je mentor en aan je stage-coördinator..

Gaan de excursies en andere buitenschoolse activiteiten door?
Excursies en activiteiten die worden afgezegd, vermelden we op het overzicht op de website.

