Veelgestelde vragen coronavirus ouders en verzorgers van leerlingen Campus 013
Het coronavirus vraagt aanpassingen van ons allemaal. Waar moet u als ouders en verzorgers allemaal rekening mee houden. Het centrale
crisisteam corona actualiseert de vragen en antwoorden steeds op basis van nieuwe antwoorden en besluiten.
Onderdeel
Veilig werk- en leefklimaat

Vraag
Welke afspraken hanteren wij naast de
RIVM richtlijnen die wij volgen?

Kan mijn zoon/dochter
afstandsonderwijs (online onderwijs)
volgen?

Antwoord
• Draag verplicht een mondkapje bij verplaatsingen binnen de school, in
een praktijkles en in de aula tot het moment waarop je zit.
• Reinig bij binnenkomst je handen. Handgel vind je in de lokalen.
• Volg de aangegeven looproute.
• Maak met maximaal twee personen gebruik van de lift. Soms maar één
persoon. Hoeveel staat aangegeven bij de lift.
• Maak nooit met meer dan twee mensen gebruik van de toiletruimte.
• Zorg voor goede ventilatie in de werkruimte.
• Houd 1,5 meter afstand tot een medewerker van Campus 013.
• Maak afspraken over het volgen van onderwijs met de mentor bij
gezondheidsklachten.
Het gehele onderwijs gaat van maandag 4 januari tot en met zondag 17
januari over op online onderwijs
Onderwijs op afstand wordt de norm. Voor specifieke groepen leerlingen zijn er
de volgende uitzonderingen waarvoor fysiek onderwijs is toegestaan:
•
•
•
•

Kan mijn zoon/dochter met het
openbaar vervoer reizen naar school?
Ik woon in een oranje (grens)gebied.
Mag mijn zoon/dochter dan naar
school?
Moet mijn zoon/dochter een mondkapje
dragen?
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Leerlingen van leerjaar 4 (m.u.v. LO).
Leerlingen van leerjaar 3 (uitsluitend de keuzevakken, KV en BHA).
Kwetsbare leerlingen i.s.m. de ouders/verzorgers.
Leerlingen met ouders met een cruciaal beroep.

Behoort uw zoon/dochter tot een risicogroep en/of behoort hij/zij niet tot een
risicogroep en maak hij/zij zich zorgen over onderwijs op school? Maak dan
afspraken met zijn/haar mentor.
Hij/zij komt met de fiets om de druk op het openbaar vervoer zoveel mogelijk te
beperken. Hij/zij komt alleen met het openbaar vervoer als dit niet anders kan.
Hij/zij kan gewoon naar school als hij/zij klachtenvrij is.

Vanaf dinsdag 27 oktober dragen leerlingen en medewerkers op school
verplicht een mondkapje in de volgende situaties:

Onderdeel

Vraag

Antwoord
• Bij verplaatsingen binnen de school.
• In een praktijkles.
• In de aula tot het moment waarop de leerling/medewerker op een vaste
plek zit.
Een enkel keuzevak in het derde of vierde jaar wordt gegeven buiten het
gebouw van Campus 013. Daar volgen we de regels die ook binnen Campus
013 gelden. Zijn de regels op de locatie waar we op bezoek zijn strenger, dan
houden wij deze regels aan. De docent die het keuzevak geeft, brengt de
leerlingen daarvan op de hoogte.
Uw zoon/dochter neemt zelf een mondkapje mee.

Wat gebeurt er als mijn zoon/dochter
geen mondkapje draagt?

Mijn zoon/dochter is pas 12 jaar oud.
Moet hij/zij dan toch verplicht een
mondkapje dragen?
Mag mijn zoon/dochter de
airconditioning gebruiken?
Voldoen onze ventilatiesystemen aan
de veiligheidseisen?

Stage
Opvang kwetsbare
leerlingen

Examinering
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Mogen stages doorgaan in de lockdown
van 15 december tot en met 19 januari?
Mijn zoon/dochter is een kwetsbare
leerling. Vangt Campus 013 hem/haar
op tijdens de lockdown van 16
december tot en met 17 januari?
Mijn zoon/dochter zit in het
eindexamenjaar. Wat zijn de regels
voor examenleerlingen tijdens de

De Medezeggenschapsraad met een vertegenwoordiging van de Ouderraad
gaf toestemming voor een mondkapjesplicht.
We spreken uw zoon/dochter erop aan. In geval hij/zij weigert sturen wij uw
zoon/dochter naar huis en informeren wij u daarover. Verandert het gedrag niet,
dan is toegang tot de school niet mogelijk en beschouwen we de afwezigheid
als ongeoorloofd. We melden dit dan aan de leerplichtambtenaar.
De verplichting geldt voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs om
daarmee duidelijkheid te scheppen en om handhaving mogelijk te maken.
Hij/zij kan de airconditioning gerust gebruiken. Er zijn geen aanwijzingen dat dit
een rol speelt bij de verspreiding van het coronavirus.
Onze ventilatiesystemen voldoen aan de eisen die daarvoor gelden. Deze zijn
ingesteld op maximale ventilatie met verse lucht. Op verzoek van het Landelijk
Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) controleerden wij de ventilatie in
alle ruimten van Campus 013. In alle ruimten blijft de CO2 uitstoot onder de
grenswaarde en zijn er geen extra maatregelen nodig.
Voor stages gelden de regels die gelden voor de sector/branche waar de
leerling stage loopt. Als die activiteiten doorgaan, kan de stage ook doorgaan.
Ja wij bieden opvang aan voor leerlingen die zich in een kwetsbare positie
bevinden.

Leerlingen volgen lessen in het examenjaar op locatie en/of leggen op locatie
examens af.

Onderdeel

Opvang van leerlingen met
ouders met een cruciaal
beroep
Coronabesmetting

Vraag
lockdown van 16 december tot en met
17 januari?
Ik heb een cruciaal beroep. Vangt
Campus 013 mijn zoon/dochter op
tijdens de lockdown van 16 december
tot en met 17 januari?
Mijn zoon/dochter is positief getest op
het coronavirus. Wat nu?

Een leerling of medewerker is positief
getest op het coronavirus. Word ik
hierover geïnformeerd?

Buitenlandreizen

Mag mijn zoon/dochter op school les
volgen als iemand uit mijn huishouden
corona gerelateerde klachten heeft?
Mag mijn zoon/dochter naar school als
iemand uit mijn huishouden positief
getest is op corona?
Er staat een schoolreis naar het
buitenland voor mij gepland. Gaat dit
door in het schooljaar 2020-2021?

Antwoord

Ja wij bieden de leerlingen met ouders met een cruciaal beroep de mogelijkheid
aan om gewoon naar school te komen.

U/uw zoon/dochter meldt zijn/haar besmetting bij zijn/haar mentor. Hij stelt
u/hem/haar een aantal vragen hierover. Vervolgens maakt hij met u/hem/haar
afspraken of hij/zij in staat bent om afstandsonderwijs (online onderwijs) te
volgen. Volg de stappen in de beslisboom om te weten of hij/zij op school kan
leren bij klachten of besmetting met het coronavirus. De beslisboom vindt u op
de coronaviruspagina op www.campus013.nl.
De GGD doet een risicogestuurd bron- en contactonderzoek. Dit betekent dat
de besmette persoon zelf zijn huisgenoten, nauwe en overige contacten
informeert met de leefregels van het RIVM. We communiceren bij een
coronabesmetting alleen in geval van meerdere besmettingen op één locatie
en/of communicatie noodzakelijk is.
Volg de stappen in de beslisboom om te weten of hij/zij op school kan leren bij
klachten of besmetting van huisgenoten met het coronavirus. De beslisboom
vindt u op de coronaviruspagina op www.campus013.nl.
Volg de stappen in de beslisboom om te weten of hij/zij op school kan leren bij
klachten of besmetting van huisgenoten met het coronavirus. De beslisboom
vindt u op de coronaviruspagina op www.campus013.nl.
Voor dit schooljaar staan er diverse schoolreizen gepland. We willen onze
medewerkers en leerlingen niet aan onnodige gezondheidsrisico’s blootstellen.
We hanteren daarom de volgende regels:
•
•
•

Geel: let op veiligheidsrisico’s
Oranje: alleen noodzakelijke reizen, dus géén stage-, studie- en
schoolreizen
Rood: niet reizen

Binnen en buiten Europa
Alle geplande en voorgenomen schoolreizen naar gele, oranje en rode
gebieden gaan niet door.
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Onderdeel

Communicatie
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Vraag
Mijn zoon/dochter komt terug van
vakantie uit het buitenland. Wat doe ik
dan?
Wie is mijn aanspreekpunt voor
coronavragen binnen school?

Antwoord
Bekijk voor vertrek het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken
voor het land waaruit je vertrekt. Daarin leest u of uw zoon/dochter 10 dagen in
thuisquarantaine moet bij aankomst in Nederland.
U kunt uw vragen stellen via e-mail aan info@campus013.nl. Verder informeren
wij u via het Campusjournaal en bundelen we alle informatie en veelgestelde
vragen op de coronaviruspagina op www.campus013.nl.

