
 

Beste leerlingen, geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
In de eerste plaats wil ik jullie namens alle medewerkers een gelukkig, gezond en 
succesvol 2022 toewensen. Daarnaast is het heel goed nieuws dat de scholen komende 
week de deuren weer mogen openen. In verband met een studiedag betekent dat voor 
jullie dat vanaf dinsdag 11 januari a.s. de lessen volgens lesrooster weer op school 
gevolgd kunnen worden. 
 
Essentieel blijven de uitgangspunten: 
 Elke leerling of medewerker blijft bij de minste of geringste gezondheidsklachten 

thuis!  
Bijvoorbeeld: neusverkoudheid, hoesten, verhoging, moeilijk ademen/benauwdheid. Je 
blijft thuis tot je een negatieve testuitslag hebt of klachtenvrij bent. Ook als iemand uit 
het huishouden naast coronaklachten ook koorts en/of benauwdheidsklachten heeft, 
blijf je thuis. Je blijft thuis tot deze persoon in je huishouden een negatieve testuitslag 
heeft. 

 Houd afstand tot de medewerkers! 
1,5 meter, bij ons is dat één stip.  

 Hygiëne! 
Binnen school geldt voor iedereen een aantal belangrijke hygiënemaatregelen.  

 Het dragen van een mondkapje is verplicht!  
Bij binnenkomst en bij leswisselingen, tijdens pauzes en bij de (beroepsgerichte) 
praktijkvakken. 

 Zelftesten voor medewerkers en leerlingen! 
Deze zijn te krijgen bij de conciërge of via de mentor/coach. Het komt regelmatig voor 
dat leerlingen zonder klachten bij het afnemen van een zelftest positief blijken te zijn (die 
vervolgens met een PCR-test van de GGD wordt bevestigd). Dit geldt ook voor 
gevaccineerde leerlingen. We doen daarom een klemmend beroep op iedereen om 
voorafgaand aan het naar school gaan, weer een zelftest af te nemen en dit regelmatig 
(minimaal 2x per week) te herhalen. Een afspraak voor de GGD maken kan via deze link. 

 Thuisquarantaine! 
Bij een besmetting binnen het gezin gaan we ervan uit dat een leerling in 
thuisquarantaine gaat en de lessen online volgt. 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 

Aan onze leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) 
 

     

datum 

4 januari 2022 

 

betreft 

Scholen gaan weer open! 

 

behandeld door 

P.A. de Visser 

 

kenmerk 

O2122202 

 

bijlagen 

- 

mailto:https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken
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Peter de Visser, 
bestuurder. 
 
 
 
 
 


