
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het aantal besmettingen in de samenleving loopt in snel tempo op. Het kabinet heeft op 22 
november jl. benadrukt dat een goede naleving van de (basis-) maatregelen cruciaal is om 
het aantal besmettingen omlaag te brengen en strengere maatregelen tijdens de 
winterperiode te voorkomen. Voor het funderend onderwijs (en dus ook voor het VO) is een 
lijst met extra uitwerkingen van de bestaande basismaatregelen opgesteld. Het gaat hierbij 
niet om verplichte uitwerkingen, maar het kabinet roept scholen echter met klem op hier - 
per direct – gevolg aan te geven. Dat gaan het Rembrandt College ook doen. Beleidslijn op 
het Rembrandt College was en is: we nemen onze verantwoordelijkheid en we volgen de 
voorschriften van het kabinet of de GGD en, hoe lastig of beperkend dat ook kan zijn. 
 
Concreet betekent het dat we ons zullen houden aan het onderstaande. 

• Onderwijspersoneel werkt thuis, tenzij zij onderwijs moeten geven of anderszins in 
het belang van leerlingen op school moeten zijn. Teamvergaderingen en studiedagen 
vinden dus online plaats. 

• Ouders/verzorgers komen niet in de school, tenzij dit echt niet anders kan. 

• Alle volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar. Voor leerlingen onderling is 
er geen anderhalve meter maatregel. Die is er wel voor het contact tussen leerlingen 
en volwassen. 

• Vieringen/bijeenkomsten vinden plaats zonder externe aanwezigen. 

• Bovendien blijft iedereen met klachten thuis, totdat een negatieve testuitslag is 
ontvangen. Iedereen gaat in quarantaine als een huisgenoot, of ander nauw contact, 
positief is getest. 

 
Daarnaast gelden voor iedereen, dus ook voor de leerlingen, de basismaatregelen: handen 
wassen, binnenruimtes ventileren, geen handen schudden en bij klachten testen en 
thuisblijven. Voor personeel in het primair onderwijs en leerlingen en personeel in het 
voortgezet onderwijs is het dringende advies om twee keer per week preventief een zelftest 
te gebruiken. 
 
E.e.a. betekent dat de bijeenkomsten die de komende tijd zouden plaatsvinden in het 
schoolgebouw, nu online gedaan worden. Dat geldt voor de voorlichtingsavond 
examenvreestraining op 7 december en voor de oudergesprekken op 8 december. Op 15 en 
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16 december staan de optredens voor de RC awards gepland. We gaan door met de 
voorbereidingen voor (het  streamen) van de optredens. Wellicht kan er geen (ouder)publiek 
bij zijn, maar deze happening is pas over drie weken en misschien zijn de voorschriften dan 
weer anders. 

Nu duidelijk is dat er vrijdagavond aanvullende maatregelen aangekondigd zullen gaan 
worden, zijn we binnen school al bezig te anticiperen op lesgeven op afstand (LOA). Ik 
verwacht u daar nader over te kunnen berichten direct na het weekeinde. 

 

 

Afgelopen dinsdag spraken de vier Veense scholen voor VO met de burgemeester en twee 
wethouders. Bij dat online overleg was ook een delegatie van de GGD aanwezig.  
 
Onderwerp van gesprek was de vraag of er mogelijkheden zijn meer jongeren voor te lichten 
over vaccinatie, waarbij er (uiteraard op basis van een vrije keuze) toegewerkt kan worden 
naar een hogere vaccinatiegraad binnen de groep van 12 tot 18-jarigen. Het is bekend dat 
een relatief grote groep inwoners uit Veenendaal niet is gevaccineerd en er veel 
desinformatie rondgaat bij jongeren. De GGD heeft speciaal voor deze doelgroep extra 
communicatiemateriaal gemaakt.  
 
Ook daaraan wil het Rembrandt College haar medewerking verlenen. Het materiaal dat de 
GGD beschikbaar heeft en binnenkort verstuurt (lespakket, websites, Instagram account) zal 
besproken worden binnen school en bij geschiktheid gedeeld worden met ouders en 
leerlingen. Hoe controversieel sommige ouders, leerlingen en medewerkers die extra 
voorlichting over vaccinatie wellicht vinden -  omdat ze principiële bezwaren hebben tegen 
vaccinatie en dat hoeven niet alleen religieuze bezwaren te zijn – feitelijke, 
wetenschappelijke informatie is voorhanden bij ieders beslissing om wel of niet tot 
vaccinatie over te gaan.  
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