
 
 
 

 

  
 
 
Aan alle ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen 
 
 
 
Datum  18 september 2020 
Kenmerk 2021/hoj-wij/066  
Onderwerp toename Corona besmettingen en continuïteit van de lessen 
CC mentoren 
   
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,  
 
Zoals we in onze vorige brief aangaven, hebben we meerdere maatregelen getroffen om onze 
school volledig open te houden en zijn we blij dat onze leerlingen weer op school zijn. De huidige 
situatie rondom Covid-19 in Amsterdam en omgeving is zorgwekkend en wij ervaren hiervan ook 
de consequenties voor de lessen. 
 
Wij kampen steeds meer met uitval van lessen omdat docenten met een verkoudheid niet op 
school mogen komen. De tijd totdat er getest kan worden is lang en de uitslag kan 2 dagen op zich 
laten wachten. 
Als er een gezinslid met klachten is, moet men thuis blijven. Dit betekent voor ons dat een docent 
een aantal dagen geen lessen kan verzorgen. We proberen deze uren zoveel mogelijk op te vangen 
met invaldocenten. 
Ook als een docent van huis uit les kan geven, hebben we een docent nodig die in de klas 
aanwezig is. We werken met een steeds kleinere groep docenten, die steeds meer op moet vangen. 
 
De situatie kan ontstaan dat we genoodzaakt zijn om klassen naar huis te sturen. In het uiterste 
geval moeten we volledig overgaan op afstandsonderwijs. Uiteraard hopen we dat te kunnen 
voorkomen en daar werken we hard aan. 
 
Daarnaast willen we u vragen om met uw zoon/ dochter te bespreken dat zij de 1,5 meter afstand 
tot ons personeel bewaren. We merken dat niet elke jongere zich realiseert dat onze collega’s 
alleen hun werk goed kunnen (blijven) doen als zij zich houden aan de regels die wij opgesteld 
hebben. Uiteraard zien we ook jongeren die deze regels wel netjes naleven maar het lijkt ons goed, 
gezien het oplopend aantal besmettingen, om dit nogmaals te benadrukken. 
 
Conform eerdere berichtgeving moeten wij leerlingen met verkoudheidsklachten direct naar huis 
sturen. Wij nemen dan contact met u op. Wanneer wij u niet kunnen bereiken, krijgt uw 
zoon/dochter een brief met instructies mee. Wij begrijpen dat dit voor zowel u als uw zoon/dochter 
niet prettig is, maar de school is gehouden aan deze RIVM richtlijnen. 
 
Wij begrijpen goed dat u ook zorg heeft over de vele lesuitval.  
In deze spannende tijd rekenen we op uw begrip. We hopen u hiermee voorlopig voldoende op de 
hoogte te hebben gesteld van de uitdaging waar wij voor staan. 
 
Met vriendelijke groet, 
Scholengemeenschap Panta Rhei 
 
 
 
 
E.J. Holtslag       M.M. van de Woestijne 
Directeur-bestuurder      adjunct-directeur onderwijs 


