
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van onze
leerlingen

Nieuwkoop, 24 september 2021

betreft: 4422/Nieuwe corona regels m.i.v. 25 september 2021

Beste leerling en ouder/verzorger,

De afgelopen anderhalf jaar hebben we continu te maken gehad met veranderende protocollen.
Hierin stonden voorschriften en praktische adviezen voor het toepassen van de corona maatregelen
op de scholen. Aan deze, soms hectische, periode komt binnenkort een einde. Vanaf 25 september
a.s. zijn er namelijk geen specifieke maatregelen meer voor het voortgezet onderwijs. Als school
zien we daar naar uit, omdat we ons dan weer zonder beperkingen kunnen richten op het verzorgen
van ons onderwijs. Hieronder vindt u een korte samenvatting van de veranderingen.

Wat verandert er in ons gebouw?
● Het gebruik van een mondneusmasker is niet meer verplicht.
● De  verplichte 1,5 meter afstand tussen onderwijspersoneel onderling en tussen leerlingen

en onderwijspersoneel vervalt.
● Leerlingen hoeven bij binnenkomst geen gebruik meer te maken van de desinfecterende

handgel.

Wat verandert er niet?
● Voor personen die niet als ‘immuun’ worden beschouwd (waaronder leerlingen die zich

(nog) niet hebben laten vaccineren) geldt nog steeds het advies om twee keer per week een
zelftest te doen. De overheid stelt deze zelftesten gratis ter beschikking via de scholen.

● De trappen voor collega’s en leerlingen blijven voorlopig gescheiden.
● De GGD blijft scholen monitoren en kan scholen nog steeds opdragen (delen van) klassen

thuis te houden in thuisonderwijs.

Wat geldt er bij een corona besmetting?
Wanneer een persoon de komende periode besmet raakt, gelden voor hem/haar de regels van de
GGD. Leerlingen en medewerkers die door de GGD als nauw contact worden aangemerkt, moeten
in quarantaine tenzij deze leerling/medewerker:
- 14 dagen of langer geleden een tweede vaccinatie heeft ontvangen (Pfizer, Moderna, AstraZeneca)
- 28 dagen of langer geleden een Janssen-vaccinatie heeft ontvangen (Janssen)
- minder dan 6 maanden geleden corona heeft gehad.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Reindert Brouwer
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