
 

 

Aan de leerlingen van het Willem de Zwijger College en hun ouders en verzorgers 
 
Bussum, 28 september 2020 
 
Betreft: corona-maatregelen 
 
 
Beste leerlingen, ouders en verzorgers, 
 
Graag informeer ik u met deze brief over de situatie met betrekking tot de corona-
maatregelen. Eerst leg ik uit hoe het gaat met de besmettingen op onze school, dan 
meld ik iets over ventilatie en luchtkwaliteit. Tot slot vraag ik uw medewerking als het 
gaat om absentiemeldingen. 
 
Hoe gaat het? 
Tot nu toe zijn er drie leerlingen positief getest. Over de eerste twee leerlingen bent u 
geïnformeerd. Afgelopen vrijdag bleek dat een derde leerling positief is getest. De 
leerling zit in 5 VWO. De leerlingen – en hun ouders en verzorgers – uit 5 VWO zijn 
hierover afgelopen vrijdag al geïnformeerd door mijn collega Petra Blijleven. De ouders 
van deze leerling hebben zeer alert gehandeld en hebben de leerling meteen bij de 
eerste klachten, in het weekend van 19-20 september, thuisgehouden. De kans dat de 
leerling anderen heeft besmet is volgens de GGD zeer klein. Toch kan dit niet volledig 
worden uitgesloten. Daarom wijst de GGD er nogmaals op hoe belangrijk het is dat 
leerlingen met klachten thuis blijven. Tegelijk laat de GGD weten dat leerlingen die 
geen klachten hebben gewoon naar school kunnen komen. Overigens: met de 
desbetreffende leerling gaat het gelukkig goed. 
 
Er zijn geen positief geteste collega’s. Wel zijn er steeds meer collega’s en leerlingen die 
een tijdje thuis moeten blijven omdat ze corona-verschijnselen hebben dan wel omdat 
ze in afwachting zijn van het resultaat van een test. Positief is natuurlijk dat lesgevende 
collega’s zich sinds enkele dagen versneld kunnen laten testen. We doen wat we 
kunnen om alles zo goed mogelijk doorgang te laten vinden: we proberen leerlingen die 
met corona-verschijnselen thuis zijn digitaal te bedienen, we hebben een extra 
medewerker op oproepbasis aangenomen die klassen kan opvangen van docenten die 
niet op school kunnen komen (maar vaak wel van huis uit les kunnen geven) enzovoort. 
Door de bijzondere omstandigheden gaat echter lang niet alles perfect. Hiervoor vraag 
ik uw begrip. 
 
Ventilatie en luchtkwaliteit 
De minister van Onderwijs heeft een landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen 
(LCVS) ingesteld. Het LCVS moet ervoor zorgen dat naast de reeds genomen 
maatregelen en richtlijnen op het gebied van gebouwventilatie, schoolbesturen zo goed 
mogelijk worden ondersteund op dit gebied. Van de VO-raad hebben alle scholen een 
brief ontvangen met een uitvraag over de luchtverversing. In de week van 15 
september hebben we op alle SIVOG-scholen (dus: naast onze school het Vituscollege 
en de Vitusmavo) CO2-metingen gedaan conform de richtlijnen vanuit de VO-raad. 
Deze resultaten hebben we inmiddels aangeleverd bij de VO-raad. De meetresultaten 
laten zien dat over de gehele linie de uitslagen, bij voldoende ventileren, voldoen aan 
de richtlijnen van de GGD. Naar verwachting zal de LCVS in oktober in beeld hebben 



 

 

hoe het landelijk gezien, gesteld is met de luchtkwaliteit op de scholen. We zijn in 
afwachting van de uitkomsten, de adviezen en de mogelijk te nemen maatregelen.   
 
Absentiemeldingen 
Om ervoor te zorgen dat de school zo goed mogelijk kan functioneren in de huidige 
omstandigheden, vraag ik u om de regels met betrekking tot de absentiemeldingen te 
volgen. Hoe dit gaat, kunt u lezen op onze website: 
https://wdz.nl/leerlingen/afwezigheid-en-verlof/. Ik benoem hier kort de belangrijkste 
zaken: 

 als uw kind ziek is, kunt u dit vóór 8.30 uur doorgeven op de absentielijn 035 692 
7601, via de mail absenties@wdz.nl of via de Magister-app. Ik benadruk hier dat het 
echt van belang is om de melding voor 8.30 uur te doen. Bovendien – en dit staat 
niet op de website – wil ik u vragen door te geven of de ziekmelding corona-
gerelateerd is; 

 voor dokters- en tandartsafspraken geldt: We vragen u vriendelijk om afspraken 
met een dokter of een tandarts zoveel mogelijk buiten lestijden te plannen. Is dit 
niet mogelijk dan kunt u de absentie kenbaar maken via de absentenmeldlijn 035 
692 76 01 of door middel van het meldingsformulier absenties (te downloaden via 
de website). Uw zoon of dochter deponeert het ingevulde absentieformulier in de 
rode bus bij lokaal 11. Ook hier wil ik graag iets toevoegen aan de tekst op de 
website: als het een enkele keer is misgegaan, dan kunt u alsnog binnen 2 
werkdagen de absentiereden van kort verzuim aan ons door te geven. Als er geen 
verantwoording plaatsvindt binnen deze termijn dan wordt de onbekende absentie 
omgezet in strafuren. 

 
Tot slot: de situatie met betrekking tot de corona-crisis is nog steeds omgeven met 
onzekerheden en het lijkt erop dat dat nog even zo blijft. Ik ben heel blij dat het ons 
lukt om onder soms lastige omstandigheden de school en het onderwijs toch voor het 
grootste deel min of meer normaal te laten functioneren. Dit kan alleen als de 
samenwerking met u – leerlingen, ouders en verzorgers – goed verloopt. Gelukkig is dit 
bij ons op school het geval. Hiervoor dank ik u hartelijk. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Jan Adels 
rector 
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