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Betreft: Update Griftland College: coronamaatregelen en andere zaken 
 
 
 
Geachte ouders/verzorgers, Beste leerlingen, 

 

Afgelopen dinsdag ontvingen jullie een brief van ons met uitleg over de coronamaatregelen 
na de persconferentie van vorige week vrijdag. We waren natuurlijk enorm blij met de 
afgelopen bijna 3 succesvolle maanden op school, maar zoals beloofd komen we vandaag bij 
jullie terug met een nieuwsbrief met de huidige stand van zaken op het gebied van corona. 
Ook nemen we in deze brief nog een paar andere dingen mee. 
 
Samengevat doen we het volgende in het kader van corona, de uitleg volgt daarna. 

 
1. De lessen blijven voorlopig op 60 minuten; 
2. Dringend verzoek om de basisregels te blijven volgen; 
3. Advies om bij verplaatsen in het gebouw een mondkapje te dragen; 
4. In de lokalen zo veel mogelijk ventilatie, de jas mag aan in het lokaal; 
5. Wekelijks komt er een intern ‘coronateam’ bijeen. 

 

Ad 1. De lessen blijven 60 minuten 
Deze week hadden we (tot het moment van schrijven van deze brief) 19 meldingen van positief 
geteste leerlingen en 2 van positief geteste collega’s. Dat is een stuk meer dan de afgelopen 
weken en naar voor de leerlingen en collega’s die het betreft; we wensen ze beterschap. Een 

veelvoud hiervan zit sinds deze week ook thuis, in afwachting van een testresultaat (het 
griepseizoen is ook weer begonnen) of als gevolg van de strengere quarantaineregels. Wat 
ons betreft zijn deze cijfers in overeenstemming met het landelijke beeld en geen aanleiding 

voor vergaande maatregelen. 
 
Dat dit gevolgen heeft voor uitval van lessen is duidelijk. De lessen, die momenteel zowel 

fysiek op school, als hybride en online plaatsvinden, blijven voorlopig gewoon 60 minuten 
zoals we gewend zijn. Momenteel zitten er drie brugklassen thuis omdat daar het aantal 
besmettingen te veel opliep. We gaan ervan uit dat de meeste leerlingen van die klassen 

maandag weer op school kunnen komen. Een groot aantal thuiszittende leerlingen in meerdere 
klassen zou kunnen uitmonden in een hele jaarlaag thuis, maar op dit moment is dat nog niet 
aan de orde. Op het moment dat het aantal thuiszittende leerlingen of medewerkers heel groot 
wordt, kunnen we dit besluit herzien en het rooster aanpassen naar lessen van 45 minuten. 
Maar dat is dus nu niet het geval. 
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Ad 2. Basisregels 

We vragen iedereen om de basisregels goed in acht te nemen: 
 

• Handen ontsmetten bij binnenkomst in het gebouw; 
• Hoesten en niezen in de elleboog; 
• Geen handen schudden; 
• Anderhalve meter afstand tussen volwassenen onderling en tussen volwassenen en 

leerlingen; anderhalve meter afstand tussen leerlingen onderling zou fijn zijn waar 

mogelijk. 
• Tweemaal per week een zelftest afnemen. Deze zijn gratis verkrijgbaar bij de loge en 

de teamleider. 
 

3. Advies mondkapje bij verplaatsen in het gebouw 

Het dragen van een mondkapje is niet verplicht op scholen, maar wel in het MBO en het 
HBO en op universiteiten. Ondanks dat zijn er diverse schoolbesturen die de regel tot het 

dragen van een mondkapje door leerlingen en medewerkers weer hebben ingevoerd. Zo 
ver willen wij nu nog niet gaan, maar het is wel ons advies aan iedereen om een 

mondkapje te dragen bij verplaatsing in het gebouw. We denken dat alle beetjes die 
bijdragen aan het terugdringen van besmettingen helpen. 

 
4. Ventilatie 
Ondanks dat we in alle lokalen CO2-meters hebben, blijft ventilatie van groot belang. 

Niemand hoeft ‘weg te waaien’, maar het openlaten van ramen en deuren, al is het op 
een kier, draagt bij aan verminderde verspreiding van het virus. In deze tijd van het jaar 

zorgt dat wel voor kou in het gebouw. Uiteraard mag ieder die dat wil de jas aanhouden 
in de klas.  

 
Ad 5 Coronateam 

Binnen de school hadden we vorig jaar al een intern ‘coronateam’, bestaande uit de 
directie en enkele medewerkers, waaronder de voorzitter van de MR; zij komen vanaf nu 

weer wekelijks bijeen om de stand van zaken op coronagebied te bespreken. Zij adviseren 
het MT omtrent eventueel nieuw te nemen stappen of maatregelen. 

 
Belangrijkste doel: doorgang van de lessen 

Voor het overige blijven alle maatregelen, die we in onze brief van dinsdag beschreven, nog 
van kracht. We hopen dat bovenstaande besluiten en adviezen nog meer bijdragen aan een 

stabiele situatie op school: we sturen hiermee op continuïteit, organiseerbaarheid en 
veiligheid. Laten we met z’n allen ons uiterste best doen om alle leerlingen zo goed en veilig 
mogelijk les te kunnen blijven geven en het natuurlijk ook nog gezellig te hebben met elkaar.  

 

Verder zijn er nog enkele andere schoolbrede zaken, die we onder de aandacht willen brengen. 

 
Vakantierooster volgend jaar bekend 
Via deze link naar onze site is het vakantierooster van dit jaar en komend jaar in te zien: 
Link vakantierooster 2021-2022 en 2022-2023 
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Bevorderingsnormen 

De bevorderingsnormen voor dit schooljaar zijn onveranderd ten opzichte van die van vorig 
schooljaar. Evenals vorig jaar gaan we uit van het belang van de leerling, met o.a. een 
verruimde bespreekzone. De bevorderingsnormen zijn gepubliceerd op onze site en in te zien 
via deze link: Bevorderingsnormen 2021-2022. 
 
Excursies en werkweken 
Ondanks de uitbreiding van locaties waar een coronatoegangsbewijs moet worden getoond, 

zoals in musea, is er voor kinderen tot 18 jaar een uitzonderingsregeling, indien de activiteit 
georganiseerd en onder begeleiding is. In dat geval hoeft geen coronatoegangsbewijs te 
worden getoond. Wel moet in de bus ernaartoe een mondkapje worden gedragen, volgens de 
voorschriften van de busmaatschappijen.  

We zijn blij dat een aantal excursies en activiteiten gewoon door kunnen gaan, zoals volgende 
week maandag van de tweede klassen naar het Singer Museum in Laren en op 3 december de 

schaatsdag voor de eerste en tweede klassen. 
De excursies van de brugklassen naar Nemo en het Van Gogh Museum in Amsterdam zijn 
vooralsnog uitgesteld naar week 4 (de week van 24 t/m 28 januari 2022).  
We adviseren alle leerlingen om kort voor ze op excursie gaan, thuis een zelftest af te nemen. 
Deze zijn als altijd gratis verkrijgbaar bij de teamleider en de receptie. 

Wat er gebeurt met de werkweken voor 3M, 4H en 5V, die gepland staan in de week van 9 
t/m 13 mei 2022, hangt natuurlijk af van de ontwikkelingen. We bekijken momenteel de 

mogelijkheden om ze door te laten gaan. We hopen hier in december een besluit over te 
kunnen nemen, met de kennis die we dan hebben.  
 
Dinsdag 14 december studiedag 
Zoals in de jaaragenda staat, is er op dinsdag 14 december weer een studiedag voor de 
medewerkers. Op die dag zijn er geen lessen. 
  
Maandag 20 december PWS-presentaties 6V 
De PWS-presentatieavond 6V van maandag 20 december wordt weer een middag. Het idee is 
om na 13.30 uur te stoppen met de lessen aan 6V. De leerlingen kunnen dan van 13.30 tot 
14.30 uur oefenen, om vervolgens sessies met presentaties te hebben om 14.45 / 15.15 / 
15.45 en 16.15 uur. Om 16.45 uur zijn er buiten voor alle 6V-leerlingen oliebollen met 
chocolademelk, waarna de leerlingen huiswaarts keren. De leerlingen van 5V kunnen 
vooralsnog wel in de lokalen meekijken (als vanouds), maar alle ouders kijken online mee. 

Voor 5V vervallen dan de lessen na 14.30 uur. 

Tot slot 

Met al het bovenstaande realiseren we ons dat we afhankelijk blijven van de regelgeving vanuit 
Den Haag. We wensen iedereen onverminderd succes met de driehoeksgesprekken, die deze 
weken plaatsvinden. Zodra er weer wat te melden valt komen we bij jullie terug. Voor nu 

wensen wij jullie allemaal een fijn weekend! 
 

Met vriendelijke groet, 
 
 
Kees Versteeg     Karel Hermans 
rector       plaatsvervangend rector 

https://www.griftland.nl/wp-content/uploads/2021/11/Bevorderingsnormen-2021-2022-05.11.211.pdf

