Richtlijnen corona
De besmettingscijfers lopen op. Zeker ook in
de regio Zuid-Limburg. Het ministerie heeft op
12 november geen nieuwe richtlijnen voor het
onderwijs gegeven, maar als schoolleiding
nemen we onze eigen verantwoordelijkheid
voor de veiligheid van leerlingen en
medewerkers.
Het goede nieuws is dat het fysieke onderwijs
‘gewoon’ doorgaat. Er zijn geen plannen om
weer met afstandsonderwijs of met halve
klassen te gaan werken.
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Voorwoord
We hadden met z’n allen zo gehoopt dat we
het er niet meer over hoefden te hebben.
Maar het virus trekt zich van dat soort
menselijke overwegingen helemaal niets aan.
Afgelopen vrijdag heeft het kabinet nieuwe
maatregelen afgekondigd. Daarbij is het
onderwijs met rust gelaten. Tegelijkertijd zien
wij op school de besmettingen toenemen en
kunnen wij niet kalm achteroverleunen, maar
moeten wij handelen in het belang van de
veiligheid van leerlingen en medewerkers.
Wat dit betekent, laten wij u weten in deze
nieuwsbrief.

De bekende coronarichtlijnen blijven van
toepassing:
• was/desinfecteer vaak en grondig je
handen;
• hoest en nies in je elleboog;
• ventileren
• blijf thuis bij klachten en laat je direct
testen bij de GGD, ook als je
gevaccineerd bent.

Verder is van belang dat je je handen
desinfecteert en dat de stoelen en tafels in
de lokalen regelmatig worden
schoongemaakt.

Wat gaat er anders worden?
1) Vanaf maandag 22 november
verplaatsen de leerlingen zich
wederom 5 minuten eerder naar het
lokaal, daarna verplaatsen de
medewerkers zich. De bel wordt hier
wederom op aangepast
2) In praktijklessen en practica (waar de
anderhalve meter niet kan worden
gewaarborgd) kan een docent de
leerlingen verplichten om een

mondkapje te dragen. Het is daarom
verstandig voor alle leerlingen om
altijd een mondkapje mee te nemen.
3) We verzoeken leerlingen om gebruik
te maken van alle pauzeplekken in
beide gebouwen. Er is voldoende
ruimte. Er wordt alleen niet optimaal
gebruik van gemaakt van de
beschikbare ruimte. Het advies is en
blijft om zo veel mogelijk buiten de
pauze te genieten.

Bliksemstages
In de eerste week van november stond er in
het kader van beroepsoriëntatie/ LOB voor de
klassen mavo klas 1 (mavo-havo) en klas mavo
2 een bliksemstage op de planning.
OCI Nitrogen

Het is belangrijk dat we de regels rondom
ventilatie blijven toepassen. Hoe zit het ook
alweer?
•
•

•
•

Lokaaldeur en de dauerluftung: blijft
altijd open.
Ramen: (minimaal) tijdens de eerste 5
minuten van élke les wordt
geventileerd door de ramen te
openen.
Daarnaast blijven de ramen tijdens de
pauze geopend.
Einde van de dag: Denk eraan om na
het einde van de (laatste) les de
ramen te sluiten.

Hoe zit het met zelftesten en quarantaine?
Preventief zelftesten blijft uiteraard vrijwillig.
Leerlingen en medewerkers kunnen twee keer
per week een zelftest doen.
Bern je in nauw contact (langer dan 15
minuten op minder dan 1,5 meter) geweest
met iemand die corona heeft en ben je nog
niet immuun? Blijf dan thuis in quarantaine en
laat je testen door de GGD.
Bij meerdere besmettingen in de school of in
de klas volgen wij het advies van de GGD.
Tot voor kort kregen huisgenoten van
besmette coronapatiënten het advies om
alleen in quarantaine te gaan bij klachten of
als men niet beschermd zou zijn tegen corona
d.m.v. een vaccinatie of een doorgemaakte
besmetting. Afgelopen vrijdag is deze regel
aangescherpt:
Als iemand in de thuissituatie positief getest is,
moet iedereen in huis thuisblijven ongeacht of
je gevaccineerd bent of corona hebt gehad of
geen klachten hebt.

Op woensdag 3 november bezochten de
leerlingen van MH1 diverse bedrijven in regio
Geleen zoals Blokker, CZ, Goflex, Van der Valk,
Blokker, McDonalds en nog vele andere.
Op donderdag 4 november was het de beurt
aan de mavo 2 leerlingen om een bezoekje te
brengen aan bedrijven zoals OCI Nitrogen,
Welcoll, de Biesenhof of de Gamma.
Van der Valk

Bij het bezoek aan CZ werden de leerlingen
eerst streng gecontroleerd door de facilitaire
dienst. Hierna kregen ze uitleg over de
veiligheid in het gebouw en de taken van de
facilitaire dienst. Vervolgens kregen de
leerlingen onder het genot van een warme
chocomel uitleg over de instelling CZ en hoe
de verschillende verzekeringen globaal
werken.

bestuurders. Als klap op de vuurpijl mocht
elke leerling zijn eigen hamburger samen
stellen en opeten. Afgesloten werd er met een
kort quizje. Een super leuke en leerzame
ervaring voor de leerlingen. Zeker voor
herhaling vatbaar!
McDonald’s

CZ

Daarna werd het spannend, de leerlingen
mochten naar de serviceafdeling waar alle
vragen en klachten binnenkomen. Hier kregen
de leerlingen uitleg over de verschillende
manieren van communiceren en mochten ze
daadwerkelijk zelf een telefoongesprek
oefenen.

Op 15 en 16 december is het de beurt aan de
klassen BB1, KB1 en BB2 en KB2 om in het
kader van LOB soortgelijke bliksemstages af te
leggen.

Tot slot werd op de financiële afdeling een
casus behandeld van een skiongeluk in
Oostenrijk. Hierbij kwamen kosten kijken voor
de reddingshelikopter, de ambulance, het
ziekenhuis en achteraf nog fysiotherapie in
Nederland. Een erg duur ongeluk! De dag
werd afgesloten met een quiz waarbij alle
leerlingen een dikke 10 scoorden!

Van de gemeente Sittard-Geleen hebben alle
middelbare scholen een brief gekregen met
een oproep aan de leerlingen om hun beleving
over veiligheid via een enquête weer te geven.
In de Week van de Veiligheid, die plaatsvindt
van 11 tot en met 17 oktober wordt onder
andere aandacht besteed aan veilig
ondernemen en ondermijning, wapenbezit
onder jongeren en de meldingsbereidheid van
inwoners en ondernemers.

Tien andere enthousiaste leerlingen brachten
een bezoek aan de McDonald’s in Geleen.
Na een eerste drankje op de zaak stond er een
presentatie over het bedrijf op de agenda.
Leuke feiten en weetjes passeerden de revue.
Daarna volgde een rondleiding door de zaak.
Toen werd het tijd de handen uit de mouwen
te steken. Zelf een hamburgertje bakken,
milkshakes tappen, klanten helpen en eten in
de McDrive overhandigen aan hongerige

Veiligheid

Samen met jongerenorganisatie JÒNGK vragen
we ook aandacht voor het gevoel van
veiligheid onder jongeren vanaf 12 jaar in deze
regio. Juist vanwege die leeftijd is het van
wezenlijk belang dat VO-scholen aandacht
besteden aan dit onderwerp. JÒNGK heeft een
vragenlijst gemaakt. We willen u vragen de
leerlingen te wijzen op onderstaande link en

aan te moedigen de vragenlijst in te vullen,
zodat een helder beeld kan worden gevormd
over hoe veilig zij zich voelen. Antwoorden
worden niet gekoppeld aan persoonsgegevens.
Wel wordt gevraagd om een e-mailadres bij
interesse in volgende onderzoeken van JÒNGK.
De reacties worden gebundeld en op diverse
momenten gepresenteerd. Dat zal gebeuren in
de periode tussen 25 november en 10
december. Op 25 november wordt met Orange
the World wereldwijd actie gevraagd om
geweld tegen vrouwen te stoppen. Op 10
december is het de Internationale Dag van de
Mensenrechten.
We hopen dat u aan deze oproep gehoor
geeft.
Enquête JÒNGK

Pietermannen
De GHC-leerlingen Daan Dieteren, Elias
Toussaint, Noor van Heugten, Julian Toma, Tijl
Munnichs en docent Nadja Cuijpers liepen
zaterdag mee tijdens de intocht van
Sinterklaas in Sittard.

Vragenlijsten
Help je mee een vragenlijst te
onderzoeken om psychologisch onderzoek
beter te kunnen beoordelen?
Er wordt steeds meer gebruik gemaakt
van vragenlijsten om klachten in te

schatten. Uit onderzoek blijkt echter dat
mensen vragenlijsten soms niet goed
invullen en dat er dan een verkeerde
uitslag uitkomt. Er zijn enkele vragenlijsten
ontwikkeld om de kwaliteit van dit
psychologisch onderzoek te beoordelen. In
dit onderzoek willen we kijken of ze ook
bij jongeren van 12 tot 18 jaar bruikbaar
zijn. Zuyderland M.C. en de Universiteit
van Maastricht hebben dit onderzoek
gezamenlijk opgezet.
We zijn op zoek naar jongeren van 12 tot
18 jaar die vragenlijsten voor ons willen
invullen. Als bedankje krijg je een Bol.combon t.w.v. €7,50 en maak je kans op een
IPAD, die we onder alle deelnemers
verloten.
We vragen één keer, 45 minuten van je
tijd. We nodigen je uit voor een
individuele Microsoft Teams-afspraak,
waarin je de vragenlijst digitaal kunt
invullen. Daarna krijg je het script van een
personage (zoals een rol in een film)
waarin je je mag verplaatsen. Je vult
vervolgens nog een vragenlijst in, vanuit
de rol die je hebt gekregen.
Wil je meewerken of heb je vragen
voordat je je wilt aanmelden, stuur dan
een mail aan:
onderzoek.l.blanken@zuyderland.nl.

