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Betreft: Morgen (di. 25 januari) weer les op school en activiteiten groep 8 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), Beste leerlingen, 

Allereerst complimenten aan alle leerlingen, ouders en medewerkers hoe goed iedereen de 
afgelopen drie dagen online onderwijs heeft opgepakt. Na vijf dagen inclusief het weekend 
zijn de aantallen positief geteste leerlingen weliswaar afgenomen, maar nog steeds hoog. 
Desondanks hebben we besloten om vanaf morgen, dinsdag 25 januari, de leerlingen 
weer op school te verwelkomen.  

Dringend verzoek: doe eerst een zelftest 
Nu de ‘schoolquarantaine’ eindigt, geldt als richtlijn van RIVM en GGD om vandaag, op dag 5, 
een test te doen. Bij voorkeur, zeker als je klachten hebt, een PCR-test bij de GGD* en anders 
een zelftest. Is de testuitslag negatief? Dan kan je morgen weer naar school. De testrichtlijnen 
zijn een dringend advies van de GGD en een vriendelijk doch dringend verzoek van de school. 
Uiteraard kunnen wij niemand verplichten zich te laten testen en zullen wij hierop niet 
controleren. Wel doen wij een beroep op ieders eigen verantwoordelijkheid hierin. 

* N.B. de test- en quarantaineregel geldt niet voor leerlingen of medewerkers die geen klachten hebben én 
die in de afgelopen 8 weken ofwel corona hebben gehad ofwel langer dan 1 week geleden een 

boostervaccinatie hebben gehad. 

 
Ook medewerkers ziek: neem oortjes mee 
Ook de nodige docenten en ondersteunende medewerkers zitten thuis vanwege een positieve 

test of quarantaine. We doen er alles aan om de lessen door te laten gaan, bijvoorbeeld door 
de docent vanuit huis te laten lesgeven met een onderwijsassistent in het lokaal. Neem 
oortjes mee zodat je deze lessen online vanuit de klas op school kan volgen! 
Bovenbouwleerlingen kunnen bij lesuitval terecht in de studieruimtes voor zelfstudie.  
 
Mocht het ziektepercentage onder onze medewerkers verder oplopen, dan kan het zijn dat we 
het rooster ook op deze manier niet meer rondkrijgen en zullen bepaalde uren helaas moeten 

uitvallen. Bij twee of meer tussenuren in een klas kan het ook zijn dat de teamleider de 

betreffende klas verzoekt om de rest van de dag vanuit huis online onderwijs te volgen. 

 
Positief geteste leerlingen 
Voor leerlingen en medewerkers die de afgelopen week positief getest zijn, gelden de regels 

van het RIVM voor positief getesten. Voor hen geldt dat het minimaal 7 dagen geleden moet 

zijn dat ze klachten kregen en ze eerst 24 uur klachtenvrij moeten zijn voordat ze weer uit 
quarantaine en naar school kunnen. Leerlingen die thuis zitten kunnen als zij zich fit genoeg 
voelen de les volgen via de online stream van de docent in Teams en via een buddy (vriend 
of vriendin in de klas). De docenten richten hun aandacht op de lesgroep die in het lokaal 
aanwezig is maar stellen op deze manier leerlingen die thuis zitten in staat om mee te doen 
met de les. De thuiszittende leerling kan contact maken met de docent via de buddy of via de 
chat in Teams. We realiseren ons dat dit niet altijd makkelijk is, maar de mogelijkheid is er. 
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Herhaald verzoek: informeer de school 

Voor het nemen van de juiste beslissingen en maatregelen is ons verzoek aan alle ouders/ 
verzorgers om een positieve testuitslag meteen bij school te melden. Dat maakt dat wij met 
de juiste informatie een besluit kunnen nemen. Wij vragen hiervoor uw medewerking. 
 
Lesrooster 60 minuten met gescheiden pauzes 
Het lesrooster blijft als altijd 60 minuten, inclusief de aparte pauzes voor onder- en 
bovenbouw. Inmiddels staan er tenten voor en achter de school, het advies is om ook daar 

gebruik van te maken in de pauzes om de drukte in de binnenruimtes (aula, brugklasaula en 
hal) te verminderen. 

Verruiming quarantaineadvies nog niet bekend 
Afgelopen vrijdag heeft het OMT een advies uitgebracht aan het kabinet over mogelijke 

versoepeling van de quarantaineregels voor scholen. Wat daar de uitkomst van is, is op dit 

moment nog niet bekend. Nu is de regel nog ‘bij 3 of meer besmettingen binnen 7 dagen in 
één klas, moet de klas 5 dagen thuisonderwijs volgen en worden alle leerlingen gezien als 
nauw contact’. We hopen morgen te horen dat dit wordt versoepeld, waardoor zo veel mogelijk 
leerlingen gewoon op school kunnen blijven komen. 
 
Za. 5 februari: Open Dag wordt School Try Out 
Je zou het bijna vergeten, maar intussen is voor alle leerlingen van groep 8 ook weer de tijd 

aangebroken om zich te oriënteren op een nieuwe school. Onze Open Dag staat gepland op 
zaterdag 5 februari van 09.00 tot 14.00 uur. Omdat we vanwege de coronamaatregelen 
fysiek geen ouders mogen ontvangen maar wel leerlingen van groep 8, noemen we deze dag 
daarom School Try Out. In groepjes van max. 15 krijgen de leerlingen een rondleiding door 

de school door huidige leerlingen en maken zij kennis met wat de school hun te bieden heeft. 
Meer informatie en aanmelding via de link hierboven. Ook hebben we een mooie app voor 
leerlingen uit groep 8 en hun ouders/verzorgers met allerhande nieuwtjes en info. De tweede 

open lesmiddag vindt plaats op woensdag 9 februari. Hiervoor kunnen leerlingen zich nog 
aanmelden. De informatieavond voor ouders vindt online plaats op donderdag 17 februari. 
 
Tot slot 
We zijn blij dat we vanaf morgen weer alle leerlingen kunnen verwelkomen. Desondanks blijft 
het, gezien de hoge besmettingsaantallen in Nederland, een wankel evenwicht tussen wat wel 
en niet organiseerbaar en/of verantwoord is. We hopen dat alle leerlingen beseffen dat het 

openhouden van onze school mede in hun eigen handen is: hou je aan de maatregelen met 
het mondkapje op tijdens lopen en staan en tweemaal per week zelftesten als belangrijkste 
twee. Niemand vindt het leuk, maar het draagt mede bij aan het veilig open kunnen houden 

van de school. 

Heel fijn om iedereen weer te zien morgen en uiteraard aan de leerlingen die ziek thuis zijn: 

van harte beterschap.  

Namens de schoolleiding, met vriendelijke groet, 
 
 
 
Kees Versteeg     Karel Hermans 

Rector       Plaatsvervangend rector 
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