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Beste ouders/verzorgers en leerlingen, 

Afgelopen vrijdagavond zijn we middels een persconferentie geïnformeerd over de situatie rond Covid19. 
Vanwege de oplopende besmettingscijfers is besloten tot een beperkte lockdown. In de nieuwe 
maatregelen wordt het onderwijs ontzien. Toch zien we ook in onze school de gevolgen van de oplopende 
besmettingen. Leerlingen uit verschillende klassen zijn besmet of in quarantaine, en we hebben zelfs een 
volledige klas naar huis moeten sturen.  

De continuïteit van het onderwijs heeft onze hoogste prioriteit. De reguliere onderwijsactiviteiten gaan 
door. We nemen ook onze verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan het beperken van de 
besmettingen. Dat betekent dat we een aantal extra activiteiten die komende weken gepland staan 
annuleren of aanpassen. Leerlingen worden hierover geïnformeerd door de betreffende docent of 
begeleider.  

In het gebouw doen we aanpassingen, om medewerkers en docenten de ruimte te geven om 1,5 meter 
afstand te houden van leerlingen. Beide kleine trappenhuizen worden wederom alleen toegankelijk voor 
personeel. Daarnaast wordt in de aula een looproute gecreëerd van het brugklasgebouw naar het centrale 
trappenhuis. We vragen leerlingen om hier rekening mee te houden en deze route vrij te houden tijdens 
pauzemomenten. Docenten kunnen er ook voor kiezen om in de klas 1,5 meter afstand tot de groep te 
bewaren. We vragen hiervoor ieders begrip. 

Daarnaast willen we alle leerlingen nogmaals met klem vragen je te houden aan de basismaatregelen die 
voor iedereen gelden: 

- Bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Dit geldt voor alle leerlingen, ongeacht of zij 
immuun geacht worden. Leerlingen die thuis zijn in afwachting van een coronatest of omdat zij in 
quarantaine zitten na contact met een besmet persoon, krijgen toestemming om de les online te 
volgen.  

- Wanneer een huisgenoot besmet is met corona: ga in quarantaine. Dit geldt sinds 15 november voor 
alle huisgenoten, ongeacht of zij reeds immuun geacht worden.  

- Was vaak en goed je handen.  
- Schud geen handen, en hoest en nies in je elleboog 
- Houd waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar 

Vanwege de ventilatie zal in de lokalen vaker een raam open staan, waardoor de temperatuur lager ligt 
dan normaal. Het is daarom voorlopig weer toegestaan om de jas mee te nemen in de klas.  

Aan alle ouder(s), verzorger(s) en leerlingen 
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Voor leerlingen (en medewerkers) die niet immuun geacht worden, herhalen we de oproep om in ieder 
geval twee keer per week preventief een zelftest te gebruiken. Voor sommige extra activiteiten zoals de 
repetities voor de musical, doen wij deze oproep aan álle deelnemers, om besmettingen in gemixte 
groepen zoveel mogelijk te beperken. Gratis zelftesten liggen klaar bij de uitgangen van de school, zodat 
leerlingen deze mee kunnen nemen.   

We realiseren ons dat leerlingen die op dit moment te maken hebben met een besmetting of quarantaine 
zich mogelijk zorgen maken over de toetsweek. Wij houden rekening met deze situatie en zullen bekijken 
of er naast de huidige ‘toetscarrousel’ extra momenten nodig zijn om de herkansingen te kunnen 
organiseren. Leerlingen die dit betreft worden hierover na afloop van de toetsweek via de mentor 
geïnformeerd. 

Wij vertrouwen opnieuw op ieders begrip en medewerking, zodat we het onderwijs zo goed mogelijk 
kunnen blijven organiseren.  

Met vriendelijke groet, 

 

Sanne Verhagen 
rector 

 


