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Herfst en milde klachten
Nieuwsbrief week 37
Deze week een extra
nieuwsbrief om u te
informeren over de laatste
maatregelen die we als school
treﬀen ivm het aantal
afwezige leerlingen en
collega’s in verband met
Corona.

Wachtwoord vergeten?
Natuurlijk zijn er leerlingen die
in de vakantie hun wachtwoord
zijn vergeten en daardoor niet
kunnen aanmelden bij Magister
en Oﬃce 365. Klik hier om een
nieuw wachtwoord aan te

maken. Of surf naar
account.reeshofcollege.nl

We zijn in de herfst beland. De bladeren vallen en we
constateren dat er meer leerlingen hoesten, keelpijn hebben
en andere milde klachten. Volgens voorschriften van het
RIVM moeten wij deze leerlingen naar huis sturen. We
houden ons daarbij aan het protocol Volledig openen voortgezet
onderwijs. Door op de link te klikken kunt u dit protocol
lezen. Het is lastig om situaties te beoordelen. We zijn geen
artsen. We kiezen daarom voor de meest veilige weg ter
bescherming van collega’s, medeleerlingen en hun naasten. We
begrijpen dat het soms lastig en onprettig is dat leerlingen
met milde klachten naar huis worden gestuurd maar we
rekenen op dat gebied op uw begrip en medewerking.
Daarnaast streven we ernaar om zo gewoon en zo goed
mogelijk onderwijs te verzorgen en de school zo open en
toegankelijk te houden als mogelijk. Dat is voor ons een
enorme klus waarbij we ook de medewerking van ouder(s)/
verzorger(s) en andere betrokkenen nodig hebben.
Door deze maatregelen en het invallen van de herfst komen er
wellicht veel leerlingen thuis te zitten. Natuurlijk willen we
niet dat deze leerlingen onnodige achterstanden oplopen.
Hierdoor gaan we de volgende maatregelen nemen:
• Elke docent plaatst na een les de belangrijkste lesstof en
aantekening van die les in magister. Ook de uitwerking van
het besproken huiswerk wordt in Magister geplaatst.
• Ouders stimuleren kinderen om dagelijks via Magister het
werk bij te houden.
• Indien noodzakelijk kunnen leerlingen, ouders en
vakdocenten contact met elkaar opnemen via MS-Teams.
• Bij afwezigheid langer dan één lesweek is er wekelijks
contact tussen mentor en ouder(s)/verzorger(s)/leerling.

