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School specifiek plan van aanpak
openstelling Briant College
Inleiding

Met ingang van 17 mei 2021 tot nadere orde gaat het Briant College meer onderwijs aanbieden aan haar leerlingen,
maar wel binnen de mogelijkheden van onze school. In dit plan van aanpak beschrijven wij de school specifieke zaken
en is samen met de bovenschoolse documenten van De Onderwijsspecialisten de landelijke documenten
onlosmakelijk met elkaar verbonden:
•
Servicedocument voor schoolbesturen funderend onderwijs coronavirus COVID-19, d.d. 23 januari 2021 met
van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inclusief
•
Maatregelen bij heropening voortgezet onderwijs en voorgezet speciaal onderwijs, d.d. 23 februari 2021
•
Protocol Voortgezet Speciaal Onderwijs (vso) 1, d.d. 24 februari 2021.
Alle bovengenoemde documenten vormen tezamen het protocol bij openstelling van onze school en zijn besproken
met College van Bestuur De Onderwijsspecialisten en de MR Briant College.
Alle genoemde documenten zijn groeidocumenten en kunnen door situatie gebonden redenen aangepast worden of
op onderdelen af te wijken. Dit school specifieke plan vervangt onze eerdere plannen van aanpak: versies 1.0 t/m 1.3.

•
•
•
•
•
•

•

•
•
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De uitgangspunten voor de openstelling Briant College

Fysiek onderwijs is het beste voor alle leerlingen.
De openstelling van het voortgezet speciaal onderwijs moet volgens het OMT verantwoord worden geacht.
De risico’s voor alle betrokkenen worden zo beheersbaar mogelijk gemaakt.
De continuïteit van onderwijs wordt zoveel mogelijk gewaarborgd.
Het 98e advies van het OMT wordt opgevolgd: tussen leerlingen en/of koppels onderling moet zoveel als
mogelijk 1,5 m afstand worden gehouden en het aantal contacten per persoon moet worden beperkt.
Door zoveel als mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren zal het – afhankelijk van de beschikbare ruimte –
onmogelijk zijn om alle leerlingen tegelijkertijd op school te ontvangen. Scholen maken daarin keuzes en
krijgen de ruimte en mogelijkheden voor maatwerk daarin, waarbij de (G)MR moet worden geraadpleegd.
Hoe langer de scholensluiting, hoe groter de impact op het mentaal welbevinden van alle leerlingen. Daarom is
het belangrijk dat iedere leerling met enige regelmaat, minimaal één dag per week, naar school komt. Scholen
zorgen dat leerlingen zo vaak als mogelijk fysiek onderwijs kunnen volgen.
Scholen blijven bijzondere aandacht houden voor examenleerlingen, leerlingen in een kwetsbare positie1 en
leerlingen die praktijkgerichte lessen volgen, omdat zij in het bijzonder gebaat zijn bij onderwijs op school.
Schoolbesturen en scholen gaan over de nadere praktische en onderwijsinhoudelijke invulling op school in
overleg met hun (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad en maken hierover afspraken. De termijnen
voor overleg worden in redelijkheid ingevuld, zodanig dat snel besluiten kunnen worden genomen. De school is
(geheel of gedeeltelijk) open, tenzij:
Het advies van de GGD over besmettingen op school en beperking van het verspreidingsrisico hier
aanleiding toe geeft, of
De school organisatorisch geen andere mogelijkheid heeft dan te sluiten, omdat teveel personeelsleden
ziek zijn of in quarantaine moeten, en geen vervanging beschikbaar is.

Dit protocol is opgesteld door PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs, FvOv, en AVS, i.s.m. LECSO/SBO Werkverband, VO-raad, Sectorraad Praktijkonderwijs, Vivis en
Simea, Ouders & Onderwijs, het Lerarencollectief, Leerling Belangen VSO en VGN.

Briant College| vervolg School specifiek plan van aanpak openstelling Briant College

Datum
29 april 2021
Pagina
2 van 10
Versie
1.4 (concept)

De Covid-19 regels op hoofdlijnen blijven onverminderd van kracht!

Briant College hanteert de RIVM-richtlijn: lci.rivm.nl/richtlijnen/ covid-19.
Iedereen draagt een mondkapje buiten de les.
•
De 1,5 meter regel geldt voor:
Tussen leerlingen onderling. De uitzondering hierop is als de school vaste koppels kan maken, de koppels
onderling geen 1,5 meter afstand van elkaar hoeven te houden.
Tussen leerlingen en onderwijspersoneel.
Het personeel onderling.
Het is verplicht dat iedereen zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar houdt.
•
Indien mogelijk gaat Briant College kijken of zij vaste koppels (tweetallen) van leerlingen kunnen maken. De
koppels onderling hoeven geen 1,5 meter afstand te houden. Tussen leerlingen en koppels onderling moet wel
1,5 meter afstand worden gehouden. Zie onderdeel Cohortering van het protocol Voorgezet Speciaal
Onderwijs.
•
De hygiënemaatregelen worden strikt nageleefd.
•
Het aantal contacten per persoon wordt beperkt.
Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/13/gedeeltelijke-lockdown-om-besmettingen-terug-te-dringen
•
Voor zorgverlening: zie hoofdstuk IV van het protocol Voorgezet Speciaal Onderwijs.
•
Briant College meldt zich bij de GGD wanneer er sprake is van één of meer bevestigde besmettingen met
COVID-19 als zij daarover nog niet door de GGD zijn benaderd.
•
Briant College zoekt contact met de GGD om vooraf afstemming te zoeken over noodzakelijke informatie voor
BCO, groepsvorming, contactpersonen (team onderwijs en jeugd, preventiemedewerker van de school) en
snelle communicatie.
•
Briant College bereidt zich voor op evt. afwezigheid van docenten en leerlingen i.v.m. quarantaines en/of
besmetting op school, aan de hand van protocollen en school-eigen afspraken. Hierbij staan zowel het
tegengaan van verspreiding van het virus, als continuering van onderwijs centraal.
•
Briant College past een gezondheidscheck toe bij externen als zij een afspraak binnen de school hebben.
Verder blijft onverminderd van kracht dat:
•
De medewerkers, leerlingen en ouders/verzorgers die aanwezig zijn in of bij de school volledig klachtenvrij zijn.
•
Men thuis blijft bij klachten:
Die passen bij het coronavirus COVID-19 neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest,
plotseling verlies van reuk of smaak, benauwdheidsklachten, verhoging of koorts).
Iemand in het huishouden verhoging of koorts en/of benauwdheidsklachten heeft.
Bij 24 uur klachtenvrij, mogen leerlingen, ouders/verzorgers en onderwijspersoneel weer naar school.
•
In het geval van chronische verkoudheidsklachten of hooikoorts kan een leerling/medewerker naar school.
•
Bij de uitvoering van dit protocol en de keuzes die gemaakt worden wordt de medezeggenschapsraad
betrokken op basis van de WMS, waarbij de termijnen voor overleg in redelijkheid worden ingevuld, zodanig
dat snel besluiten kunnen worden genomen.
•
Onze werknemers zijn niet gehouden aan het onmogelijke, er kunnen goede redenen zijn om op onderdelen af
te wijken van dit protocol.
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Het school specifieke gedeelte
(bron 2: citaten uit het Servicedocument funderend onderwijs coronavirus COVID-19 en Protocol volledig openen Voortgezet Speciaal Onderwijs (vso))

Landelijke documenten die onlosmakkelijk verbonden zijn met dit school specifieke plan
van aanpak
•
•

Servicedocument voor schoolbesturen funderend onderwijs coronavirus COVID-19, d.d. 23 januari
2021 en aanvulling van 03 februari 2021
Protocol Voortgezet Speciaal Onderwijs, d.d. 24 februari 2021

Huisvesting en capaciteit
Twee locaties

In verband met de renovatie/nieuwbouw heeft het Briant College momenteel
twee onderwijslocaties tot haar beschikking:
Locatie Briant College, Bethaniënstraat 250 te Arnhem. In dit gebouw
worden de overige klassen ondergebracht.
Locatie het oude schoolgebouw van De Ommezwaai, Doorwerthlaan 2
te Arnhem.

Locatie & onderwijstijd

Octopusklassen
Octo 1 t/m 4 -> 50% fysiek onderwijstijd in het gebouw van De Ommezwaai.
Octo 5 -> 50% fysiek onderwijstijd op Briant College.
Bovenbouw (BB) (3e leerjaar)
Krijgen een aangepast programma, zij volgen in deze periode projecten van
Sport en CKV, krijgen fysiek alsook online onderwijs.
Examenleerlingen
Iedere dag fysiek les op Briant College en maken daarnaast examens conform
het rooster.

Groepsgrootte

Beschikbaarheid personeel

2

Onderbouw (OB)
50% fysiek les op Briant College.
•
Er is geen algemene norm voor de maximale groepsgrootte. De
maximale groepsgrootte wordt o.a. bepaald door de fysieke
mogelijkheden van de onderwijshuisvesting en de inzetbaarheid van
ons personeel. Om het aantal bewegingen zoveel mogelijk te beperken
wordt er waar mogelijk gebruik gemaakt van vaste groepssamenstellingen. Ook daar waar momenteel niet met vaste
samenstellingen van leerlingen wordt gewerkt.
•
De leerlingen in de onderbouw blijven zoveel mogelijk in hetzelfde
lokaal gedurende verschillende lessen: de docenten wisselen.
Leerlingen van de bovenbouw wisselen van lokalen. Sommige vakken
vereisen een praktijklokaal waarbij de leerlingen zullen wisselen. Dit
kan leiden tot meer leerlingstromen in de gangen en tot extra
schoonmaken en handen wassen.
Afwezigheid van personeel wordt (indien mogelijk) vervangen. Indien er geen
vervanging is, bestaat de kans dat wij de school weer moeten sluiten voor
fysiek onderwijs en weer volledig overgaan tot digitaal onderwijs.

Citaten en teksten uit het Servicedocument funderend onderwijs coronavirus COVID-19, versie 31 augustus 2020 van het Ministerie van OCW & het Protocol
volledig openen Voortgezet Speciaal Onderwijs (vso) opgesteld door PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs, FvOv, en AVS, i.s.m. LECSO/SBO Werkverband, VO-raad,
Sectorraad Praktijkonderwijs, Vivis en Simea, Ouders & Onderwijs, het Lerarencollectief, Leerling Belangen VSO en VGN.
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In- en rond het schoolgebouw
Parkeren
Fysiek contact

Pauzebeleid

De auto’s van medewerkers kunnen geparkeerd worden voor de school. Indien
de parkeerplaats vol is kan de auto in de wijk geplaatst worden.
•
Iedereen draagt een mondkapje buiten de les.
•
De 1,5 meter regel geldt voor:
Tussen leerlingen onderling. De uitzondering hierop is als de
school vaste koppels kan maken, de koppels onderling geen 1,5
meter afstand van elkaar hoeven te houden.
Tussen leerlingen en onderwijspersoneel.
Het personeel onderling.
•
Het is verplicht dat iedereen zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand van
elkaar houdt.
•
Indien mogelijk gaat Briant College kijken of zij vaste koppels
(tweetallen) van leerlingen kunnen maken. De koppels onderling
hoeven geen 1,5 meter afstand te houden. Tussen leerlingen en
koppels onderling moet wel 1,5 meter afstand worden gehouden. Zie
ook hoofdstuk cohortering in het Protocol Voorgezet Speciaal
Onderwijs.
•
De hygiënemaatregelen worden strikt nageleefd.
•
Het aantal contacten per persoon blijft beperkt.
•
Het dragen van een mondkapje buiten de les is voor iedereen verplicht.
•
Pauzes vinden plaats op de voor de school gebruikelijke wijze,
met inachtneming van de 1,5 meter afstand tussen leerlingen onderling
en tussen leerlingen en personeelsleden.
•
De kantine blijft gesloten; leerlingen lunchen op het schoolplein of bij
slecht weer in de aula en/of leerlingkantine.
•
Er is toezicht en begeleiding op de gang, tijdens de pauzes en
lunchmomenten. Hierbij wordt rekening gehouden met de wet- en
regelgeving omtrent pauzetijden van onderwijspersoneel.
•
Personeelskamer is ingericht zodat 1,5 meter afstand gewaarborgd kan
worden zodat docenten kunnen pauzeren en lunchen.
•
De bovenbouw mag tijdens de pauzes het schoolterrein verlaten, dit is
een pilot. De onderbouw blijft op het schoolterrein.
•
Er wordt zo min mogelijk tijdens de pauze en schooltijden door het
gebouw gelopen. Bij verplaatsingen dragen zij, conform het beleid, een
mond-/neusmasker.
•
Roken is en blijft niet toegestaan op het schoolplein.
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Lesaanbod, stages en noodopvang
Onderwijs op afstand

Materialen
Stages

Achterstand
Examens 2020-2021

Alle leerlingen van het 1e en 2e leerjaar krijgen 50% fysiek onderwijstijd.
Voor de overige dagen krijgen zij een huiswerkopdracht mee. Online
onderwijs komt hiermee te vervallen.
•
Leerlingen van het derde leerjaar krijgen een aangepast programma. Zij
volgen in de periode 17 mei t/m 31 mei projecten van Sport, CKV en
krijgen ze zowel fysiek als online onderwijs.
•
Leerlingen in het examenjaar hebben volledig fysiek les en maken
conform het rooster hun examen.
•
Wanneer Briant College tijdelijk moet sluiten vanwege quarantaine of
organisatorische redenen, dan wordt er volledig overgeschakeld naar
onderwijs op afstand.
•
Voor leerlingen met COVID-19-gerelateerde klachten en voor leerlingen
uit risicogroepen of met gezinsleden uit risicogroepen wordt in overleg
met de mentor gekeken wat de beste oplossing is. De ervaringen van
de afgelopen weken en maanden met afstandsonderwijs zullen helpen
om ook het onderwijs aan die leerlingen te kunnen verzorgen.
De docent zorgt ervoor dat hij voldoende materiaal in zijn lokaal heeft liggen
(pennen, schriften etc). Voorkeur blijft dat de leerlingen zijn/haar eigen
materialen meeneemt.
Bepaalde onderwijsactiviteiten, zoals maatschappelijke en beroepsoriënterende stages, lob-activiteiten, leerwerkplekken en excursies vinden
vanzelfsprekend (deels) buiten het schoolgebouw plaats en vallen ook volledig
onder de wettelijke criteria voor onderwijstijd in het voortgezet onderwijs.
Datzelfde geldt voor de regionale samenwerking met het beroepsonderwijs.
Ook voor ‘hybride’ vormen van onderwijs (pro, vmbo, vso), die deels op school
en deels in een bedrijf of instelling worden gevolgd, geldt dat deze voor een
(vaak substantieel) deel buiten de school worden (en dus mógen worden)
gevolgd. Deze onderdelen van het onderwijsprogramma kunnen worden
georganiseerd en gevolgd, uiteraard met inachtneming van de geldende RIVMvoorschriften voor de desbetreffende locatie.
De mentor/vakdocenten brengen voor iedere leerling de leerachterstand in
kaart. In samenspraak met de Commissie voor de Begeleiding en de
examencommissie. Indien nodig wordt hierop actie ondernomen.
De maatregelen die gelden voor het VMBO-BB, KB en TL zijn:
•
De praktijkvakken BWI en HBR worden afgesloten met een
schoolexamen (gemiddelde van PTA 1 t/m 5). Er wordt hierin geen
centraal examen afgenomen.
•
Elke leerling heeft recht op één herkansing extra voor een centraal
examen. Dus een leerling kan in twee vakken een centraal examen
herkansen.
•
Nederlands moet afgerond worden met minimaal een vijf.
•
Wanneer een leerling na het examen en de herkansingen niet voldoet
aan de slaag-/zakregeling dan mag hij of zij één onvoldoende
wegstrepen. Dit mag niet met het vak Nederlands zijn. Dit cijfer komt
wel op het diploma te staan, maar wordt dan niet meegeteld voor de
slaag-/zakregeling.
•

Tekst gaat verder op het volgende blad.
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Vervolg lesaanbod, stages en noodopvang
Vervolg examens 20202021

De inhoud van de slag-/zakregeling
Als een leerling een eindexamen VMBO doet, dan is hij/zij geslaagd wanneer ze
aan de voorwaarden de zak-/slagregeling voldoen inclusief alle bovenstaande
maatregelen.
Wat is de inhoud van de standaard slaag-/zakregeling?
•
Het gemiddelde van alle cijfers op het centraal examen zijn een 5,5 of
hoger (voldoende).
•
De leerling heeft voor het vak Nederlands een vijf of hoger gehaald.
•
Alle eindcijfers zijn een zes of hoger (voldoende). Hierop zijn enkele
toegestane uitzonderingen van toepassing:
De leerling heeft een voldoende of goed gehaald voor
lichamelijke opvoeding.
De leerling heeft een voldoende of goed gehaald voor het
kunstvak (ckv).
De leerling heeft een voldoende of goed gehaald voor het profielwerkstuk.
(Deze uitzondering is alleen van toepassing voor TL).
Toegestane uitzonderingen op de eindcijfers
De leerling is geslaagd als alle eindcijfers zes of hoger zijn, met de volgende
uitzonderingen:
•
De leerling mag één eindcijfer vijf halen, maar de overige vakken
moeten dan allemaal een zes of hoger zijn.
•
De leerling mag één eindcijfer vier halen, maar dan moet hij/zij voor
één ander vak een eindcijfer zeven halen. De overige vakken moeten
dan een zes of hoger zijn.
•
De leerling mag twee eindcijfers vijf halen, maar dan moet hij/zij voor
één ander vak een eindcijfer zeven halen. De overige vakken moeten
dan een zes of hoger zijn.
De leerling kan op deze manier zo zijn/haar onvoldoendes compenseren met
een hoog cijfer. Let wel: de leerling mag voor géén enkel vak een eindcijfer
lager dan een vier hebben.
Wanneer zijn de examens?
VMBO-TL
Voor de leerlingen die examen doen op VBMO-TL niveau staan de data
landelijk vast. De examens van het eerste tijdvak beginnen op maandag
17 mei 2021. Het volledige rooster van de TL-examens kunt u onder andere
vinden op www.examenblad.nl. De leerlingen krijgen ter zijner tijd van ons het
volledige examenrooster.
VMBO-BB en KB
De leerlingen van VMBO-BB en KB doen digitaal examen. Dit betekent dat wij
als school zelf kunnen bepalen wanneer wij de centraal examens afnemen. Wij
starten na de meivakantie met examineren. Van de mentor van uw zoon of
dochter ontvangt u het definitieve examenrooster.
Wilt u nog meer nalezen dan verwijzen wij u naar de site:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens/eindexamens-2021 ,
alsook het Servicedocument examens 2021.
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Vervolg lesaanbod, stages en noodopvang
Programma van Toetsing en
Afsluiting (PTA)

Praktijkgericht onderwijs in
het vso

Noodopvang

Voor het vaststellen van het PTA geldt ook dit jaar de uiterlijke aanlevertermijn
van 1 oktober. Tot die tijd kunnen scholen de bestaande PTA’s bijstellen als de
situatie daar aanleiding toe geeft. Scholen kunnen bijvoorbeeld meerjarige
PTA’s aanpassen, maar ook meer ruimte voor de afronding van het
schoolexamen creëren door kritisch naar de omvang van het PTA te kijken en
eventuele overbodige herhaling er uit te halen. Daarnaast kan bij een
bijstelling rekening worden gehouden met eventueel opgelopen
achterstanden.
•
De crisismaatregelen van het afgelopen jaar hebben het praktijk-leren
en -toetsen belemmerd. Ondanks dat er forse inspanningen zijn
geleverd om het onderwijs zo goed en zo veel mogelijk op afstand door
te laten doorgaan, zijn praktijk-onderdelen door veel scholen uitgesteld
en theoretische onderdelen naar voren gehaald. Veel stages zijn
afgebroken of niet gestart.
•
Op dit moment krijgen alleen nog de examenleerlingen praktijkonderwijs aangeboden.
•

•

Met het deels heropenen van de school stoppen wij volledig met de
noodopvang. Mocht u desondanks denken dat uw zoon/dochter/pupil
in aanmerking komt voor noodopvang voor de niet-lesdagen, dan kunt
u contact opnemen met de heer A. Slomp (teamleider):
a.slomp@briantcollege.nl.
Wanneer er sprake is van sluiting vanwege organisatorische redenen,
komen leerlingen in een kwetsbare positie, examen-leerlingen en
leerlingen die praktijkgericht onderwijs volgen wel zoveel als mogelijk
naar school. Nadere uitwerking op dit punt volgt vanuit OCW.

Thuisquarantaine
Thuis quarantaine na een
verblijf in het buitenland
leerlingen / personeel

•

•

Wanneer je op een buitenlandse vakantiebestemming bent geweest,
dan gelden daar bijzondere risico’s. Sommige bestemmingen kunnen in
risico kleur veranderen of veranderd zijn. Bij terugkeer uit een oranje
gebied dien je in persoonlijke quarantaine te gaan. Belangrijk is dat
medewerkers, leerlingen en ouders zich aan het nadrukkelijke advies
van het RIVM houden.
Het wordt afgeraden om op vakantie te gaan naar ‘oranje landen’, voor
‘rode landen’ geldt een negatief reisadvies. Wie dit toch doet wordt
dringend geadviseerd 10 dagen in quarantaine te gaan. De regels voor
leerlingen, ouders of onderwijspersoneel na een vakantie in landen met
een oranje of rood reisadvies van het ministerie van OCW.

Wat betekent dit voor leerlingen
Als ouders van kinderen boven de 12 jaar naar oranje of rode landen op
vakantie gaan, is het hun verantwoordelijkheid om 10 dagen voor het begin
van de school terug te zijn. Quarantaine na een vakantie naar oranje of rode
landen is geen geldige reden voor verzuim. Scholen zullen in dat geval
leerplicht moeten inschakelen. Ook zijn scholen in deze situatie niet verplicht
om leerlingen afstandsonderwijs aan te bieden.
Tekst gaat verder op de volgende pagina.
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Aanwezigheid van externe
Vervolg thuis quarantaine
na een verblijf in het
buitenland leerlingen /
personeel

Wat betekent dit voor medewerkers
Voor medewerkers die naar oranje of rode landen op vakantie gaan, is het hun
verantwoordelijkheid om op tijd terug zijn om de volledige quarantaine af te maken
voordat de school begint. Het ministerie van OCW geeft aan dat scholen er
verstandig aandoen het personeel hier op te wijzen, zodat ze na de vakantie niet
voor verrassingen komen te staan.

Aanwezigheid in de school
van ouder(s)/verzorger(s),
vrijwilligers, stagiaires en
(externe) professionals

•

•
•

•
•
Oudergesprekken,
ouderavonden en overige
bijeenkomsten

•

Gezien de huidige ontwikkelingen hebben wij kritisch afgewogen in hoeverre
de aanwezigheid van ouder(s)/verzorger(s), vrijwilligers, stagiaires en/of
(externe) professionals strikt noodzakelijk is. Wij zullen omtrent externen de
gezondheidscheck hanteren, alsook dienen zij de algemeen geldende
afstand- en hygiënemaatregelen in achtnemen. Ook voor externen in de
school geldt de verplichting tot het dragen van een mondneusmasker tijdens
het verplaatsen in onze school.
Iedere bezoeker vult bij binnenkomst een triageformulier in bij de receptie.
Met het strikt toepassen van triage is aanwezigheid in de school van
ouder(s)/verzorger(s), vrijwilligers, stagiaires en (externe)
professionals toegestaan. Volwassenen houden te allen tijde 1,5
meter afstand tot elkaar en passen strikt de hygiënevoorschriften toe.
Het dragen van een mondkapje is voor bezoekers verplicht.
Overige activiteiten zoals teamvergaderingen, studiedagen vinden zoveel
mogelijk digitaal plaats.
Voor alle vormen van contact(en) met ouders/verzorgers gaat de voorkeur
uit naar digitaal contact.

Oudergesprekken
•
Indien in uitzonderlijke situaties wordt besloten een gesprek binnen de
school te voeren dan geldt dat deze gesprekken op de schoollocatie kunnen
plaatsvinden met het strikt toepassen van de gezondheidscheck en de 1,5
meter afstand tussen volwassenen.
•
Oudergesprekken kunnen in school plaatsvinden met het strikt toepassen
van triage, 1,5 meter afstand, gebruik mondneusmasker en de overige
hygiëne- maatregelen.
Ouderavonden en overige bijeenkomsten
Voor deze bijeenkomsten gelden de regels voor bijeenkomsten in binnenruimtes:
minder dan 30 personen, met inachtneming van 1,5 meter afstand,
gezondheidscheck en hygiënemaatregelen.
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Bron- en contactonderzoek GGD
We werken mee met het
bron-/contactonderzoek
GGD

Met deze versoepelingen lopen we als school ook meer risico dat er een
besmetting binnen de school kan plaatsvinden en dat de GGD een bron- en
contactonderzoek (BCO) moet gaan uitvoeren. Het doel van een BCO is om zo
veel mogelijk te voorkomen dat het coronavirus zich verder verspreidt.
De GGD voert een bron- en contactonderzoek uit als iemand op onze school
positief is getest. Dit doen zij om de contacten en de eventuele bron van de
besmetting op te sporen. Via de GGD krijgen wij de naam door van de
positief geteste persoon. Als school zijn wij verplicht om onze medewerking
hieraan te verlenen in het kader van de Volksgezondheid. Daarom geven wij
de volgende informatie aan de GGD:
•
De roosters van de positief geteste persoon en de presentie/absentielijst. Met wie de positief geteste persoon mogelijk in contact
is geweest.
•
De namen en contactgegevens van deze contacten van de positief
geteste persoon.
Op basis van de gedeelde gegevens kan de GGD vervolgens de verschillende
contacten van de besmette persoon benaderen en adviseren over testen en
eventueel quarantaine. Vervolgens worden de verstrekte gegevens weer
door de GGD verwijderd. Vanuit het oogpunt van de publieke gezondheid
werken wij als school mee met de GGD. Heeft u bezwaar tegen het delen van
de contactgegevens van uw zoon/dochter/pupil? Dan kunt u een mail sturen
aan: info@briantcollege.nl.
Voor specifieke informatie over het delen van gegevens aan de GGD verwijs ik
u naar onze Handreiking gegevensuitwisseling GGD COVID-19, d.d.21 april
2021. Deze vindt u op onze website onder het kopje ‘Actueel, Informatie
rondom Covid-19’.
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