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Beste ouders en leerlingen, 
 
In deze brief informeren wij jullie over de laatste update van de coronamaatregelen, en vragen wij 
aandacht voor de ‘gewone’ school- en gedragsregels.  
 
Met ingang van 15 maart jl. is het advies om twee keer per week een zelftest te doen, vervallen. Het is 
dus niet meer nodig om preventief zelftesten te doen. Wel is het advies om bij klachten een (zelf)test te 
doen. Is de uitslag van de (zelf)test negatief, dan kun je gewoon naar school komen. Voor leerlingen zijn 
er nog steeds gratis zelftesten beschikbaar.  
 
Gelukkig vervallen binnenkort bijna alle coronamaatregelen. We kunnen weer teruggaan naar ‘normaal’. 
De afgelopen tijd zijn we minder strikt geweest in het toepassen van de ‘gewone’ school- en 
gedragsregels, zo was het bijvoorbeeld vanwege de ventilatieregels en de lage temperaturen toegestaan 
om de jas te dragen in de klas. Het vervallen van de meeste coronamaatregelen en het mooie lenteweer 
lijken ons een goede aanleiding om de school- en gedragsregels hernieuwd onder de aandacht te brengen 
zodat we zorg blijven dragen voor een prettig leef- en werkklimaat in de school.  
 
De belangrijkste regels zijn: 
 
Tijdens de les 
• Mijn jas en persoonlijke spullen berg ik op in mijn kluisje. 
• Ik kom op tijd en voorbereid in de les. 
• Ik zet mijn mobiele telefoon en andere apparatuur tijdens de les uit en houd deze uit het zicht, tenzij 

de docent toestemming tot gebruik geeft. 
• Ik zorg ervoor dat iedereen ongestoord kan werken. 
• Ik laat mijn werkplek schoon achter. 
 
In en om het schoolgebouw 
• Ik ga zorgvuldig om met mijn eigen en andermans spullen. 
• Ik deponeer afval in de daarvoor bestemde prullenbakken. 
• Ik zet mijn fiets of scooter in de daarvoor bestemde rekken in de stalling. 
• Ik verblijf alleen op het schoolplein of op het veldje in het wijkparkje achter de stalling. De speeltuin 

achter het schoolgebouw is voor jonge kinderen uit de buurt. 
• Ik eet en drink in de pauze. 
• Ik gebruik de studieruimtes op de gangen alleen tijdens de pauzes als pauzeruimte. Tijdens vrije 

lesuren kan ik daar studeren. 
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Mentoren zullen opnieuw aandacht besteden aan deze regels tijdens de mentorles. Daarnaast vragen we 
ouders om hier ook thuis over in gesprek te gaan. Zo zorgen we er samen voor dat de omstandigheden 
optimaal zijn om het ritme weer op te pakken. Alvast bedankt voor jullie medewerking! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Sanne Verhagen 
rector 


