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Betreft: Brief n.a.v. persbericht 15 februari 
 

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

Afgelopen week zijn er verregaande versoepelingen aangekondigd met betrekking tot de 

coronamaatregelen. Hier zijn we op school natuurlijk heel blij mee, omdat het onderwijsproces 

daardoor weer meer de volle aandacht kan krijgen.  
 

Per vandaag – 18 februari – wordt de isolatieduur voor met covid besmette personen ingekort 

van minimaal 7 naar minimaal 5 dagen. Voorwaarde is wel dat de betreffende persoon minimaal 

24 uur klachtenvrij is. 
 

Per 25 februari 

Na de voorjaarsvakantie zijn externe volwassenen, zoals ouders, ook weer op school welkom. 

Dit betekent dat ouders met hun kinderen mee naar kennismakings- of 

voorlichtingsbijeenkomsten en open dagen kunnen komen. Ook dit is zeer prettig na een lange 

periode van slechts digitale communicatie. 
 

Met ingang van vrijdag 25 februari vervallen ook de 1,5 metermaatregel en de mondkapjesplicht 

op school. Het dragen van mondkapjes blijft wel verplicht in het openbaar vervoer en dus ook 

in het leerlingenvervoer. 
 

Leerlingen en medewerkers die dat prettig vinden mogen uiteraard de 1,5 metermaatregel en 

het dragen van een mondkapje voortzetten. Het is op school echter niet langer verplicht. We 

verwachten dat leerlingen zelf een mondkapje meenemen als ze die willen blijven dragen. Voor 

het geval dat een leerling een mondkapje is vergeten, blijven mondkapjes af te halen bij de 

receptie van de Zoom en de Westerlaan. 
 

Het advies aan leerlingen en personeel om minimaal twee keer per week een zelftest te doen 

blijft gehandhaafd. We zullen voor leerlingen voorlopig dus ook zelftesten ter beschikking blijven 

stellen.  
 

Na de voorjaarsvakantie kunnen we weer starten in een zo goed als maatregelvrije situatie. We 

verwachten dat we de weken na de voorjaarsvakantie dus ook weer veel minder absente 

leerlingen zullen hebben. Dat is een prettig vooruitzicht. We zullen om die reden onze lessen na 

de voorjaarsvakantie weer alleen fysiek aanbieden. 
 

We wensen iedereen een goede vakantie. 
 

Met vriendelijke groet, namens de schoolleiding, 

 

 

 

F.J. (Frank) Dost, MSc MA 

rector 


