Aan alle leerlingen, ouders en verzorgers

Datum
6 september 2021
Betreft
Corona update

Beste leerling en ouder/verzorger,

Een nieuw schooljaar staat voor de deur. Hopelijk heb je genoten van een fijne en ontspannen
zomervakantie, zodat je morgen vol energie kunt starten aan het nieuwe schooljaar. Wij kijken er
in ieder geval naar uit je (weer) te ontmoeten. Er gelden nog een aantal coronamaatregelen voor
het voortgezet onderwijs. Hieronder lees je wat deze maatregelen zijn.
Basisregels
Gebruik de desinfectie die bij de ingang van de schoolgebouwen staat regelmatig. Hoest en nies in
je elleboog. Zorg voor voldoende frisse lucht. Pauzeer daarom zoveel mogelijk buiten.
Mondkapje verplicht
Als je door de school loopt is een mondkapje verplicht. Zodra je zit in de klas of in de aula mag je
het mondkapje af doen. Tijdens de praktijklessen kan de docent je vragen een mondkapje te
dragen.
1,5 meter afstand
Leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Wel dien je 1,5 meter
afstand te houden van onze medewerkers.
Zelftesten
De overheid adviseert leerlingen om zichzelf twee keer per week te testen op het coronavirus. Zo
help je het coronavirus zoveel mogelijk buiten de schooldeuren te houden. Hierbij geldt dat
leerlingen die als immuun worden gezien zichzelf niet meer hoeven te testen met een zelftest. Op
de site van de rijksoverheid lees je wanneer leerlingen immuun worden gezien:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-enkinderopvang/voortgezet-onderwijs
Leerlingen die zichzelf willen testen kunnen twee zelftesten afhalen bij de receptie in gebouw D en
bij de conciërges in gebouw A en E.
Coronagerelateerde klachten?
Blijf thuis en laat je testen! Dit geldt voor iedereen, dus ook als je immuun bent.
Op basis van de richtlijnen van het RIVM is een beslisboom ontwikkeld voor ouders en kinderen
vanaf circa 12 jaar in het voortgezet onderwijs, die mogelijk coronaklachten hebben. Je kunt dit
schema gebruiken om te bepalen of je met coronagerelateerde klachten wel of niet naar school

mag komen. Een actuele versie vind je hier: Beslisboom-12-jaar-plus-uit-of-thuisBOinK_AJN_RIVM_230821.pdf (ajnjeugdartsen.nl)
Focus op onderwijs in de klas
Het aantal leerlingen in quarantaine zal door de vaccinatiemogelijkheden lager liggen dan
afgelopen schooljaar. Dit betekent dat onze docenten hun aandacht weer volledig richten op de
lessen en de begeleiding van de leerlingen in de klas. Mocht de situatie veranderen dan schakelen
we met onze ervaring gemakkelijk over naar hybride lessen.
Laten we hopen dat de school het hele jaar open blijft. We gaan er hoe dan ook een mooi jaar van
maken! Geniet nu nog even van je laatste vrije dag.
Tot morgen, dinsdag 7 september!
Met vriendelijke groet,

Monique van Roosmalen
rector

