
 

Je hebt je ziek laten melden door je ouder of verzorger. Je hebt 

last van klachten die passen bij het coronavirus, je moet in 

quarantaine omdat iemand uit je huishouden besmet is of je bent in 

aanraking gekomen met iemand die het coronavirus heeft.  

 

In deze beslisboom zie je wat wij verwachten van jou als leerling 

en wat jij van ons als school mag verwachten. 

 

Ik ben afwezig 

gemeld vanwege 

corona gerelateerde 

zaken. 

Ik heb milde 

klachten of ik 

moet in 

quarantaine. 

Ik heb 

ernstige 

klachten. 

- Je bent op dit moment te ziek om aan school 

te werken. Je hoeft dus geen vervangende 

opdrachten te maken en je hoeft niet deel te 

nemen aan de online lessen. 

- Je houdt (eventueel via je ouders) contact 

met je mentor, zodat deze op de hoogte is 

van hoe het met je gaat. 

 

- Ik ben 24 uur 

klachtenvrij. 

- Ik heb alleen nog 

milde klachten én 

een negatieve 

testuitslag.  

Ik mag nog niet naar 

school, want ik heb nog 

milde klachten en heb 

(nog) geen negatieve 

testuitslag, maar ik voel 

me goed genoeg om de 

lesstof op te pakken. 

In afwachting van je testuitslag of tot je 24 uur 

klachtenvrij bent, ga je thuis aan de slag met je 

schoolwerk. Dat doe je als volgt: 

- Je kijkt op Magister per les wat de docent van je 

verwacht. Misschien moet je theorie doornemen, 

een opdracht maken of een Google Meet-les 

volgen.  

- Bij voorkeur doe je dit op het tijdstip van de les. 

- De docent zet in de werkinstructie op Magister 

ook wat je kunt doen als je het niet begrijpt. 

- Ook noteert je docent wat je met de opdracht 

moet doen als je deze gemaakt hebt, 

bijvoorbeeld mailen naar je docent of 

meenemen zodra je weer op school bent.  

- Je houdt (eventueel via je ouders) contact met 

je mentor, zodat deze op de hoogte is van hoe 

het met je gaat. 

Je mag weer naar school! 

Je hebt waarschijnlijk lesstof gemist in de 

periode dat je thuis was. We raden je het 

volgende aan: 

- Als je nog vragen hebt of je wilt nog 

iets weten over de lesstof, dan kun je 

altijd naar het I-uur. 

- Maak een afspraak met je mentor om 

te overleggen over wat je moet inhalen 

en hoe je dat gaat aanpakken. 


