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Betreft: update coronamaatregelen ouders/verzorgers en leerlingen 24 november 2021  
 
De verplichting om anderhalve meter afstand te houden geldt niet voor leerlingen en 
personeel binnen de school.  
Het kabinet en de VO-raad adviseren wel dringend om personeel onderling zoveel mogelijk 
anderhalve meter afstand te laten houden en dit advies nemen wij over.  
Daarnaast heeft de VO-raad nog een aantal nieuwe adviezen uitgevaardigd. Ook deze 
adviezen nemen wij over.  
 
Per 25 november 2021 gelden daarom de volgende maatregelen binnen de school:   

• De lessen worden op school gegeven. Voor andere werkzaamheden van docenten 
geldt, dat deze alleen op school plaatsvinden als men in het belang van leerlingen op 
school moet zijn; 

• Bijeenkomsten en vergaderingen vinden zoveel mogelijk online plaats;  

• Oudergesprekken vinden in principe online plaats;  

• Ouders/verzorgers komen niet in de school, tenzij dit echt niet anders kan;  

• Alle medewerkers en bezoekers houden 1,5 meter afstand van elkaar;  

• Vieringen kunnen doorgaan volgens de geldende regels, maar vinden plaats zonder 
externe aanwezigen.  

 
Nog wat aanvullende informatie  
 
Iedereen met klachten blijft thuis, totdat een negatieve testuitslag van de GGD is ontvangen 
Een negatieve zelftest geldt dus niet. Iedereen gaat in quarantaine als een huisgenoot, of 
ander nauw contact, positief is getest.  
 
Voor iedereen, dus ook voor leerlingen, gelden de volgende basismaatregelen: handen 
wassen, geen handen schudden en bij klachten testen en thuisblijven. Houd rekening met 
elkaar! 
 
We geven het dringende advies aan leerlingen en personeel, om 2 keer per week preventief 
een zelftest te gebruiken. Zelftesten zijn ruim beschikbaar binnen de school! Vraag de 
conciërge, de onderwijsassistent of eventueel de docent waar je de testen kunt ophalen.   
 
Het dragen van een mondkapje is (nog) niet verplicht, maar voel je vrij om een mondkapje te 
dragen binnen de school.  
 
Als schoolleiding houden we er rekening mee dat het kabinet mogelijk toch aanvullende 
beslissingen gaat nemen over het onderwijs, bijvoorbeeld online lesgeven. Hierop volledig 
voorsorteren is nog niet mogelijk. Zodra hier meer over bekend is wordt hierover direct 
gecommuniceerd.  
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