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Betreft: heropening scholen vervolg 

 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 
 
In navolging van het bericht van gisteren over het heropenen van de scholen, wil ik bij dezen 

laten weten dat het Celeanum vanaf maandag 31 mei de deuren weer volledig opent voor alle 

leerlingen. Na maanden van digitaal of hybride onderwijs is het heel fijn dat we onze leerlingen 

weer allemaal fysiek in de les kunnen ontvangen. We verwachten alle leerlingen dus ook vanaf 

maandag weer allemaal op school en in de les.  

 

De komende weken zullen we nog wel te maken hebben met lessen die via Teams gegeven 

worden, omdat docenten bijvoorbeeld in quarantaine zitten of vanwege gezondheidsredenen 

hun lessen niet op school kunnen geven. Leerlingen zullen dus vanaf maandag een device 

(laptop, tablet of telefoon) moeten meenemen naar school waarmee ze op Teams kunnen, zodat 

ze aan alle lessen kunnen deelnemen. Om rustig de mogelijke digitale lessen te kunnen volgen 

zullen ze ook oortjes of een koptelefoon moeten meenemen. De leerlingen volgen digitale 

lessen in het lokaal waar ze ingeroosterd zijn. 

 

De weken tot aan de toetsweek zullen we het huidige 30 minutenrooster blijven hanteren: 

 

30-minutenrooster 

1e uur 08.45 – 09.15 

2e uur 09.20 – 09.50 

Pauze 

3e uur 10.05 – 10.35 

4e uur 10.40 – 11.10 

Pauze 

5e uur 11.40 – 12.10 

6e uur 12.15 – 12.45 

Pauze 

7e uur 13.00 – 13.30 

8e uur 13.35 – 14.05 

 
Zorgen en het belang van zelftesten 

Zoals u wellicht heeft meegekregen in de landelijke media leidt de heropening van de scholen 

ook tot grote zorgen over de veiligheid op school. Deze zorgen spelen ook op het Celeanum, 

zowel bij medewerkers als bij ouders en leerlingen. Hoewel de besmettingscijfers teruglopen en 

een deel van de medewerkers inmiddels is gevaccineerd, leidt de heropening van de school nog 

steeds tot verhoogde risico’s op besmetting. Het OMT-advies om de scholen weer te heropenen 

is gebaseerd op de aanname dat er op grote schaal zelftests worden afgenomen bij leerlingen 

en medewerkers.  
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In de brief van gisteren heeft u meer informatie ontvangen over het hoe en waarom van het 

zelftesten. Vandaag wil ik u nogmaals met klem verzoeken om erop toe te zien dat twee keer 

per week thuis wordt getest. Wij zorgen dat de tests laagdrempelig beschikbaar zijn voor de 

leerlingen en wanneer u meehelpt om ervoor te zorgen dat er thuis wordt getest, kunnen we er 

samen voor zorgen dat de heropening van de school ook verantwoord kan gebeuren. Nu er weer 

meer leerlingen naar school komen, zullen positieve testuitslagen tot grotere groepen leerlingen 

en medewerkers leiden die in quarantaine moeten. Zo vlak voor de toetsweek en het einde van 

het schooljaar is het in ieders belang om snel besmettingen vast te stellen en verdere 

verspreiding in de school te voorkomen. Wij rekenen hierin dus nadrukkelijk op uw hulp. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

F.J. (Frank) Dost, MSc MA 

rector 


