Aan de ouders / verzorgers van onze leerlingen
N.a.v. berichten over een ‘corona-uitbraak’ op Groevenbeek
Ermelo-Putten, 19 november 2020
Geachte ouder of verzorger,
In diverse kranten staan berichten over een ‘corona-uitbraak’ op Groevenbeek. Die berichten
zijn onnodig alarmerend. In deze brief geven wij u de feiten, zodat u beter kunt beoordelen
wat er aan de hand is.
Op woensdag 18 november kreeg de schoolleiding van Groevenbeek bericht dat twee
leerlingen uit atheneum 4 positief getest waren op het coronavirus. In de dagen daarvoor
waren er ook al twee meldingen over positieve testen in atheneum 4. Ook een docent die in
deze afdeling les geeft werd positief getest. Dus: 4 leerlingen en 1 docent in één afdeling
ongeveer tegelijkertijd besmet.
Wat moesten we doen? Zo’n situatie hadden we nog niet meegemaakt. Tot dusver bleef het
bij enkele meldingen per week, steeds verspreid over de afdelingen, zelden meer dan één
leerling per afdeling. Voor het eerst bestond de mogelijkheid dat leerlingen elkaar besmet
hadden en dat dit verder zou gaan.
In atheneum 4 en tvwo 4 zitten de leerlingen in wisselende groepen. De besmettingen waren
niet tot één groep te herleiden. We konden een maatregel dus niet beperken tot één klas. Als
we iets zouden doen, zou het alle 131 leerlingen in dat leerjaar betreffen. Na wikken en
wegen hebben we, in overleg met de GGD, gekozen voor voorzichtigheid. We hebben
besloten dat de leerlingen van atheneum 4 en tvwo 4 van donderdag 19 november t/m
vrijdag 27 november niet op school komen, maar online onderwijs krijgen. Op die manier
nemen we het zekere voor het onzekere. Als de leerlingen de besmetting op school aan
elkaar hebben doorgegeven, kunnen we dat proces op deze manier stoppen.
Gisteravond werd gemeld dat een vijfde leerling in hetzelfde leerjaar positief getest is. Dit
bericht bevestigt ons inziens de juistheid van ons keuze voor voorzichtigheid.
In de afweging heeft ook een rol gespeeld dat we weten dat de leerlingen in dit leerjaar heel
goed in staat zijn om online onderwijs te volgen. De docenten hebben in het voorjaar
ervaring opgedaan. We hebben er dus alle vertrouwen in dat de leerlingen in die
anderhalve week goed online onderwijs zullen krijgen en dat zij hun schoolwerk goed zullen
doen.
We hopen dat bovenstaande uitleg voldoende duidelijk maakt dat er geen reden is voor
ongerustheid. Voor de hele school krijgen we per week gemiddeld 4 meldingen dat een
leerling positief getest is. Op een totaal van bijna 3100 leerlingen is dat weinig.
De voorzorgsmaatregel die de schoolleiding gisteren heeft genomen is vooral een signaal.
We zijn alert – en dat moeten we zijn, want het coronavirus is verraderlijk. We willen er alles
aan doen om zoveel mogelijk fysiek les te kunnen blijven geven. We hopen daarbij op uw
begrip en steun.
Met vriendelijke groet,
namens de schoolleiding,
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