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Betreft: Coronamaatregelen 

 

 

 

Beste leerlingen en geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Vrijdagavond 12 november zijn er door de minister-president opnieuw maatregelen 

aangekondigd met betrekking tot het coronavirus. Voor het onderwijs zijn er in principe geen 

wijzigingen aangekondigd. Desondanks willen we een aantal zaken weer wat aanscherpen om 

het coronavirus zo veel mogelijk buiten de deur te houden. Met deze brief willen we het huidige 

beleid op school onder uw aandacht brengen. 

 

Algemene adviezen en uitgangspunten 

Uiteraard blijven een aantal algemene adviezen van kracht. 

- Hygiëne: was regelmatig je handen. 

- Afstand: houd rekening met mensen die 1,5 meter afstand willen handhaven. 

- Preventieve zelftesten voor medewerkers en leerlingen: medewerkers en leerlingen zónder 

klachten, kunnen tweemaal per week thuis een preventieve zelftest doen. De zelftesten zijn 

te verkrijgen bij de receptie van de Westerlaan en de Zoom. 

- Ventilatie: op school wordt zo goed mogelijk geventileerd. Het kan daardoor wat frisser zijn 

dan gebruikelijk in het lokaal. Houd daar rekening mee in je kledingkeuze. 

Het belangrijkste uitgangspunt is verder dat we gedurende de komende weken extra 

voorzichtigheid zullen betrachten. Het onderwijs laten we fysiek doorgaan en ook extra 

curriculaire activiteiten laten we doorgaan wanneer ze een bijdrage leveren aan het onderwijs 

op school. Feesten op school laten we – hoe vervelend ook – gezien de huidige omstandigheden 

voorlopig niet doorgaan. We organiseren ook geen extra contactmomenten wanneer dat niet 

nodig is. Activiteiten op school met externen en/of met ouders zullen we op 1,5 meter afstand 

organiseren en wanneer dat niet op 1,5 meter afstand kan, gaan we het digitaal organiseren.  

 

Op school houden we de desinfectiezuilen aan bij de ingangen, zullen we mondkapjes en 

zelftesten beschikbaar blijven houden en op een aantal plaatsen gaan we weer vaste looproutes 

implementeren.  

 

Positief getest, en dan? 

Zodra wij op school te maken hebben met een positief geteste persoon lichten wij vanaf heden 

de betrokken medewerkers, leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) in, omdat de GGD is gestopt 

met het bron- en contactonderzoek. Elke situatie vraagt vaak om een eigen aanpak, wij worden 

geadviseerd door het scholenteam van de GGD. Wij handelen volgens de richtlijnen zoals 

geadviseerd. Wij verzoeken u de school altijd te informeren wanneer uw zoon/dochter positief 

getest is. 
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Quarantaine 

De vraag of een leerling wel of niet naar school mag komen kan soms best ingewikkeld zijn. In 

de bijlage bij deze brief sturen we dus de beslisboom mee die gebruikt kan worden om te 

bepalen of een leerling weer naar school mag. Wij gebruiken ook deze beslisboom wanneer we 

hier vragen over krijgen. 

 

Testen bij gezondheidsklachten 

Om het coronavirus buiten de deur te houden, vragen wij leerlingen en medewerkers om zich 

bij gezondheidsklachten te laten testen bij de GGD. Een zelftest is dan ongeschikt. Zelftesten 

worden alleen preventief gebruikt als er géén klachten zijn. 

 

Excursies, uitwisselingen en buitenlandse reizen 

We zijn dit schooljaar gestart met de intentie om ons reguliere programma te draaien op het 

gebied van internationalisering. Helaas zullen er door de huidige en toekomstige maatregelen 

onderdelen geschrapt moeten worden. Het streven blijft om excursies, uitwisselingen en reizen 

doorgang te laten vinden. We zullen er ook naar streven om deze activiteiten voor alle leerlingen 

toegankelijk te houden, maar zullen daarbij rekening moeten houden met de (inter)nationale 

maatregelen en organisatorische beperkingen. We houden u op de hoogte. 

 

Tot slot 

We zijn blij dat we het onderwijs nog steeds fysiek op school kunnen aanbieden en dat we ons 

programma grotendeels kunnen blijven uitvoeren. We hopen met uw medewerking deze koers 

de rest van het jaar vast te kunnen houden. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

F.J. (Frank) Dost, MSc MA 

rector 

 

 

 

 

 

 


