
 
 

 

Leiden, 29 september 2020 

Aan ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van de Scholengroep Leonardo Da Vinci  

 

Geachte ouder/verzorger, beste leerling, 

 

Inmiddels zijn we een maand onderweg na het heropenen van de school. Wij zien dat leerlingen en 

de collega’s hun uiterste best doen om alles goed te laten verlopen ondanks de hele situatie omtrent 

Corona. We kunnen u vertellen dat dit een behoorlijke uitdaging is.  

We hebben binnen de scholengroep helaas enkele coronabesmettingen vast moeten stellen. GGD 

Hollands Midden heeft aangegeven dat onze school geen verhoogd risico heeft gelopen en geen 

verdere maatregelen heeft moeten treffen. Hoe fijn het ook is dat we momenteel alle leerlingen 

weer kunnen en mogen ontvangen: het verzuim onder leerlingen en de afwezigheid onder docenten 

(die klachten hebben en/of in afwachting zijn van een test) maken dat we dagelijks voor nieuwe 

uitdagingen staan.  

Wij vinden het op dit moment niet passend om de schoolreis naar Duinrell door te laten gaan. We 

zullen de schoolreis verplaatsen naar een later moment. De lessen zullen donderdag aanstaande 

doorgaan volgens het rooster. 

De huidige situatie roept veel vragen op, waar wij ook niet altijd het antwoord op hebben. We 

merken dat de mentoren en coaches het druk hebben met het beantwoorden van deze vragen. 

Tegelijkertijd hebben wij momenteel onze aandacht ten volle nodig om het onderwijs te organiseren.  

Om zoveel mogelijk van uw vragen toch te beantwoorden, delen we met u de antwoorden op de 

meest gestelde vragen.  

In de bijlage hebben we ons stroomschema “Mag ik naar school?” toegevoegd. Hier kan een leerling 

of docent op overzichtelijke wijze terugvinden of hij of zij naar school toe mag bij coronaklachten. 

Mocht u toch nog vragen hebben, verzoeken we u niet meteen te bellen naar de school maar die te 

richten aan de coronamailboxen van de diverse locaties.  

Da Vinci College Lammenschans: coronalammenschans@davinci-leiden.nl 

Da Vinci College Kagerstraat: coronakager@davinci-leiden.nl  

Leonardo College: coronaleonardo@davinci-leiden.nl 

ISK: coronaisk@davinci-leiden.nl  

 

Alvast veel dank voor uw geduld en uw begrip, 

Met vriendelijke groet, 

 

Het bestuur van Scholengroep Leonardo Da Vinci 
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FAQ: 

Wat moet ik doen als mijn kind corona-gerelateerde klachten (neusverkouden, koorts, keelpijn etc.) 

heeft? U belt naar school (071 751 7555) om te zeggen dat uw kind coronagerelateerde klachten 

heeft en of uw zoon / dochter vanuit huis onderwijs kan volgen. Op die manier weten we dat uw 

zoon of dochter thuis blijft, maar wel in staat is om zijn of haar schoolwerk te doen. U moet elke dag 

dat uw kind thuisblijft contact opnemen. 

Wanneer mag mijn kind weer naar school? Een leerling mag weer naar school indien hij/zij 24 uur 

klachtenvrij is of als de uitslag van de coronatest negatief is. De thuiszittende leerling maakt 

afspraken met zijn/haar mentor over huiswerk en het volgen van online lessen. 

Wat moet ik doen als mijn kind getest is/wordt? Uw meldt aan de reeptie dat uw kind getest is.  Uw 

kind blijft in afwachting van de uitslag van de test thuis. Zodra de test negatief is, kan uw kind weer 

naar school. 

Wat moet ik doen als mijn kind echt ziek is? U meldt uw kind af bij de receptie met de mededeling 

dat het ziek is. Op die manier weten we dat uw zoon of dochter thuis is en niet staat is om zijn of 

haar schoolwerk te doen. 

Waarop baseert de schoolleiding zich bij het nemen van maatregelen? De richtlijnen van het RIVM en 

het protocol van de VO raad zijn leidend bij de te nemen maatregelen. Dit geldt ook voor het naar 

huis sturen van leerlingen die klachten vertonen. Bij een geconstateerde besmetting is er overleg 

met de GGD. De school volgt het advies van de GGD op. 

Wanneer wordt een leerling naar huis gestuurd? Bij klachten (niezen, snotteren, hoesten) sturen we 

de leerling naar huis. Er wordt altijd naar ouders gebeld (receptie), pas dan mag de leerling gaan.  

Mijn kind moet thuisblijven, maar is niet ziek en zou de lessen op afstand kunnen volgen. Kan dat? Uw 

kind overlegt met de mentor hoe er thuisgewerkt kan worden. Bij een aantal docenten is het reeds 

mogelijk om een deel van de lessen via Teams te volgen. We onderzoeken op dit moment of het 

wenselijk en mogelijk is om deze faciliteit uit te breiden.  

Voor lessen via Teams is het belangrijk om met elkaar een aantal afspraken te maken. Er wordt 

gewerkt aan een uitgebreid gedragsprotocol rond online onderwijs, maar omdat op dit moment 

beide situaties zich al voordoen, vermelden we hier een aantal belangrijke afspraken: 

• In het protocol foto- en filmopnamen van de Scholengroep Leonardo da Vinci is vastgelegd 

dat er geen geluids- en beeldopnamen mogen worden gemaakt in de school en in de klas, we 

staan dat ook niet toe bij de lessen op afstand. 

• Het is niet de bedoeling dat ouders of verzorgers meekijken in de klas en dus ook niet 

wanneer een leerling thuis zit en de les -  die op school gegeven wordt - via Teams volgt.  

• Het volgen van een les op afstand is alleen bedoeld voor leerlingen die thuis zitten vanwege 

de COVID-19 maatregelen. 

Hoe kan ik contact zoeken met de  GGD? U kunt telefonisch contact opnemen met het landelijke 

informatienummer van de GGD: 0800 1351. 

Hoe wordt er gecommuniceerd als iemand op school besmet blijkt?  Vanwege de overbelasting bij de 

GGD, wordt de school niet altijd automatisch geïnformeerd. Deze verantwoordelijkheid ligt dan bij de 

ouders van de besmette persoon. Die nemen contact op met de school (teamleiders)over het advies 

van de GGD. Indien nodig, bericht de school de andere ouders. Ouders/verzorgers van de leerlingen 

worden op de hoogte gesteld van de besmetting en eventuele maatregelen, die door de GGD worden 

geadviseerd. 

Uiteraard blijven de adviezen ten aanzien van het monitoren van de eigen gezondheid alsmede de 

hygiënevoorschriften onverminderd van kracht. 


