
 

 

Aan alle ouders en leerlingen 

 

 

 

Nijmegen, 28 november 2021 
Betreft: nieuwe corona maatregelen  
 

 

Beste ouders en leerlingen, 
 
 
Na de persconferentie van vrijdag volgde dit weekend nadere uitwerking van de maatregelen voor 
het voortgezet onderwijs. Allereerst zijn we ontzettend blij dat het onderwijs voor alle leerlingen 
fysiek in de school georganiseerd kan blijven worden. De overheid onderschrijft daarmee het belang 
voor leerlingen om elkaar te kunnen blijven ontmoeten, zodat naast het opdoen van kennis ook 
ruimte is voor sociale contacten en persoonlijke ontwikkeling. 
 
De afgelopen tijd zien we wel dat de besmettingen onder leerlingen en medewerkers oplopen, en dat 
leidt tot zorg voor hun veiligheid en die van eventuele kwetsbare naasten. De nieuwste maatregelen 
hebben daarom ook consequenties in de school. Om te beginnen geldt voor alle leerlingen en 
medewerkers opnieuw een mondkapjesplicht, bij verplaatsing door de gangen en de aula. Zodra de 
leerling een vaste zitplaats heeft ingenomen, mag het mondkapje af. Daarnaast is het advies om 
twee keer per week een zelftest te doen uitgebreid naar álle leerlingen en medewerkers, ongeacht of 
zij als ‘immuun’ of ‘niet immuun’ worden gezien.   
 
Verder is ons gevraagd het onderwijs zoveel als mogelijk in vaste cohorten te organiseren, en zo min 
mogelijk groepen te mixen. Dat betekent dat wij op korte termijn opnieuw kijken naar de invulling en 
organisatie van de keuzelessen. Om wel direct aan deze oproep tegemoet te komen, vervallen de 
geplande keuze uren van deze week. We verwachten vanaf maandag 6 december een alternatief 
keuzerooster in te kunnen zetten in beperktere vorm of samenstelling. Nadere informatie hierover 
volgt uiterlijk woensdag, de inschrijving voor de keuze uren van volgende week wordt dan ook 
uitgesteld tot donderdag. De geplande momenten voor het inhalen van toetsen gaan wel gewoon 
door, de leerlingen zitten daar op voldoende afstand van elkaar. 
 
We zetten de basismaatregelen nogmaals onder elkaar: 

- Bij verplaatsen in de school draag je een mondkapje.  
- Bij klachten: blijf thuis en laat je testen. Dit geldt voor alle leerlingen, ongeacht of je immuun 

geacht wordt. Ben je thuis in afwachting van een coronatest of omdat je in quarantaine zit na 
contact met een besmet persoon, dan krijg je 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 je reeds immuun geacht wordt.  

- Gebruik twee keer per week preventief een zelftest. Dit geldt vanaf 29 november voor alle 
leerlingen en medewerkers, ongeacht of je ‘immuun’  of ‘niet immuun’ geacht wordt.  

- 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. 

De aangescherpte maatregelen hebben waarschijnlijk voor ieder van ons zowel op school als 
daarbuiten grote impact. Ook wij moeten opnieuw een beroep doen op ieders flexibiliteit en 
medewerking, waar dat misschien niet altijd makkelijk op te brengen is.  

Onze prioriteit blijft de continuïteit van het onderwijs in de school. Daarvoor is het van belang dat we 
het aantal besmettingen in de school zo laag mogelijk houden. Dat kunnen we niet alleen, dat is een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van iedereen in de school. We vertrouwen op jullie begrip en 
medewerking. 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Sanne Verhagen 
rector 
 


