
 

 
 
 
 
Aan alle ouders en leerlingen 
 
 
 
Nijmegen, 21 mei 2021 
Betreft: laatste nieuws coronamaatregelen 
 
 
 
Beste ouders en leerlingen, 
 
In dit bericht stel ik jullie op de hoogte van de laatste ontwikkelingen omtrent de coronamaatregelen. 
 
Eventuele volledige heropening van de scholen 
Het kabinet vraagt aan het OMT een advies over het loslaten van de regel dat leerlingen 1,5 meter 
afstand tot elkaar moeten houden. Op dinsdag 25 mei maakt het kabinet bekend of het beleid voor de 
scholen verder versoepeld kan worden. In mijn mailbericht van 30 april kondigde ik aan dat we de 
laatste 4 weken van het schooljaar weer vraaggestuurde keuze-uren zouden gaan inroosteren. Dat 
besluit schorten we nu op in afwachting van wat het kabinet op 25 mei gaat mededelen over een 
eventuele volledige heropening van de school.  
 
Preventieve zelftesten voor leerlingen 
De overheid heeft aan alle scholen zelftesten aangeleverd voor leerlingen (en medewerkers). Het doel 
van zelftesten is om een besmetting onder leerlingen en personeel zo snel mogelijk te signaleren en 
daarmee verspreiding van het coronavirus op school te voorkomen.  
Volgende week kunnen de leerlingen de testen ophalen en mee naar huis nemen. Op dinsdag, 
woensdag en donderdag staan er bij de uitgang van het hoofdgebouw en het brugklasgebouw tafels 
met daarop de zelftesten. Onder toezicht van een medewerker van de school mag iedere leerling 4 
zelftesten meenemen. Het is de bedoeling dat een leerling twee keer weer week zichzelf op corona 
test. Na twee weken zijn de zelftesten op en kunnen de leerlingen opnieuw 4 zelftesten ophalen. Het 
afnemen van een zelftest is vrijwillig. Klik hier voor een instructiefilmpje voor het afnemen van een 
zelftest. 
 
Basisregels 
Het afnemen van de zelftest komt niet in de plaats van de basisregels van 1,5 meter afstand houden, 
regelmatig handen wassen en het dragen van een mondkapje. Deze regels blijven nog steeds van 
kracht. Met name bij het dragen van een mondkapje zien we dat leerlingen dat minder doen. Hierbij 
doe ik opnieuw een beroep op alle leerlingen om zich te houden aan de regels voor het dragen van 
een mondkapje. Je doet het niet alleen voor je zelf, ook voor een ander! 
 
Ik wens jullie een mooi pinksterweekend toe. 
 
Hartelijke groet, 
 
Hanneke Arpots, 
Rector NSG Groenewoud 
  

https://leeromgeving.nspoh.nl/course/view.php?id=879&section=5

