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Soest, 27 november 2021 
 
 
Betreft: Maatregelen voor het onderwijs n.a.v. persconferentie 26 november 
 
 

Geachte ouders/verzorgers, Beste leerlingen, 
 
Naar aanleiding van de persconferentie van gisteravond over de aangescherpte corona-
maatregelen, zijn jullie hopelijk net zo blij als wij dat alle scholen voorlopig open kunnen 

blijven. Dat houdt in dat we vanaf maandag gewoon als altijd alle leerlingen op school 
verwachten en dat we les blijven geven volgens het huidige rooster van 60 minuten.  

 
Hoewel het aantal positief geteste leerlingen en collega’s bij ons op school op dit moment 
meevalt (elke zieke is er uiteraard een te veel), willen we dat graag zo houden. Daarom 
denken we dat het goed is om ons aan een aantal maatregelen te houden. 
 

De door demissionair premier Mark Rutte genoemde voorwaarden waaronder de 
scholen verantwoord open kunnen blijven, zijn: 

 
Mondkapjes 

• In de gangen en openbare ruimtes van de school is het dragen van een mondkapje 
door leerlingen en medewerkers verplicht. In de klassen en als men zit mogen ze af. 
Iedereen neemt zijn eigen mondkapje mee naar school.  

Looproutes  
• In de gangen houden we looproutes aan: in ons gebouw betekent dat zo veel mogelijk 

rechts houden en afstand houden waar mogelijk. 
Zelftesten 

• Dringend verzoek aan alle leerlingen en medewerkers om tweemaal per week een 
zelftest te doen. Deze zijn gratis verkrijgbaar bij de teamleider of bij de loge. 

 
Additioneel voeren we op school nog de volgende maatregelen door: 
 

Handen desinfecteren 
• Bij binnenkomst in het gebouw dient iedereen de handen te desinfecteren. 

Pauzeren in de lokalen 
• Alle leerlingen pauzeren in het lokaal van de voorgaande les, onder begeleiding van 

de docent. Dit houdt in dat de docent in de klas blijft of samen met de collega’s op de 

gang pauzeert en surveilleert. Het is geen fijne maatregel, maar het draagt bij aan 

het beperken van contacten in overvolle gangen en in een volle personeelskamer.  

Geen mensen in het gebouw van buiten de school  
• Ouders, workshopgevers en gastdocenten van buiten de school hebben in principe 

geen toegang tot het gebouw. Vergaderingen en bijeenkomsten met externen zullen 
zo veel mogelijk online plaatsvinden.  
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Geen buitenschoolse activiteiten 

• Buitenschoolse activiteiten en excursies worden tot aan de kerstvakantie geannuleerd, 
zo ook bijvoorbeeld de schaatsdag van 3 december voor de onderbouw. Over de 
schaatsdag het volgende: 

 
Schaatsdag onderbouw vrijdag 3 december vervalt, Sintvieringen gaan door 

• We vinden het enorm jammer, maar we zien ons genoodzaakt om de schaatsdag 
voor de onderbouw op vrijdag 3 december te annuleren. Hiermee vermijden we 

opeengepakte groepen in de bussen en in de schaatsaccommodatie. In plaats daarvan 
hebben de betreffende onderbouwleerlingen vrijdag 3 december de eerste drie uur les 
volgens rooster. Vanaf 12.00 uur vervallen voor hen de lessen; klassen die met hun 
mentor Sinterklaasvieringen hebben gepland kunnen dit doen van 12.00 tot 13.00 

uur, tenzij de mentor met de klas afspreekt om het op een ander moment tijdens de 
mentorles te doen. Daarna zijn ook zij vrij.  

Alle bovenbouwklassen hebben vrijdag 3 december les volgens rooster. 
 
Basismaatregelen 
Verder blijven de basismaatregelen zoals hoesten/niezen in de elleboog, regelmatig handen 
wassen, geen handen schudden, anderhalve meter afstand tot volwassenen en ventilatie 

d.m.v. open ramen/deuren als altijd van kracht. En heb je klachten? Blijf altijd thuis en 
laat je testen! Voor de adviezen over testen check onze brief van 16 november. Onze 

recente brieven zijn ook na te lezen op de homepage van onze site. 
 
Voor eventuele andere vragen die nog niet via deze brief beantwoord zijn, verwijzen we 
graag naar de mentoren en de teamleiders van de verschillende afdelingen. 
 
We hopen met elkaar dat de maatregelen voldoende gaan blijken voor het terugdringen van 
de besmettingen. Laten we er samen alles aan doen om hieraan ons steentje bij te dragen. 

Mochten er andere maatregelen nodig zijn, dan informeren wij jullie uiteraard weer.   
 
Voor nu wensen we iedereen een fijn weekend en de zieke leerlingen en hun gezinsleden van 
harte beterschap.  
 
Hartelijke groet, 
 

 
Kees Versteeg     Karel Hermans 

Rector       plaatsvervangend rector 


