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Betreft: coronamaatregelen op school 

 

 

Beste leerling en ouder(s)/verzorger(s), 

 

Afgelopen vrijdagavond heeft het kabinet tijdens de persconferentie nieuwe maatregelen 

bekend gemaakt om het aantal coronabesmettingen zo snel mogelijk te laten dalen. De 

scholen werden tijdens de persconferentie nauwelijks genoemd. Dat komt omdat het 

kabinet heeft besloten de situatie in het voortgezet onderwijs niet te veranderen. Daar zijn 

wij uiteraard blij mee.  

 

Tegelijkertijd merken wij ook dat de zorgen bij ons op school toenemen, onder onze 

leerlingen, ouders en medewerkers. Dit kan voor spanning zorgen. Dan is het goed om te 

weten dat leerlingen en ouders voor vragen of een luisterend oor altijd bij de mentor terecht 

kunnen.  

 

Praktische maatregelen op school 

De veiligheid en gezondheid van onze leerlingen en medewerkers blijven vooropstaan. 

Daarom zorgen wij voor desinfecterende middelen en voldoende frisse lucht op school. 

Uiteraard is het nog steeds belangrijk dat we ons allemaal aan de geldende maatregelen 

houden: 

 

• Houd anderhalve meter afstand waar dat kan. De anderhalve meterregel is niet 

verplicht op scholen, maar wordt wel dringend geadviseerd. De praktijklessen en 

gymlessen vormen hierop een uitzondering, omdat daar de anderhalve meter 

afstand tussen docent en leerling niet altijd haalbaar is.  

• Voor leerlingen en medewerkers die (nog) niet beschermd zijn, geldt het advies om 

twee keer per week preventief een zelftest te doen. Zelftesten voor eigen gebruik 

zijn gratis verkrijgbaar op school. Zelftesten is niet verplicht. We doen een dringend 

beroep op alle leerlingen en medewerkers die (nog) niet beschermd zijn, om thuis 

twee keer per week een zelftest te doen.  

Je wordt als beschermd gezien als je: 

o 14 dagen of langer geleden jouw 2e prik hebt ontvangen van 

BioNTech/Pfizer, Moderna of AstraZeneca; of 

o 14 dagen of langer geleden 1 prik hebt ontvangen van één van deze 

vaccins en corona hebt gehad; of 

o 28 dagen of langer geleden jouw Janssen-vaccinatie hebt ontvangen; of 

o minder dan 6 maanden geleden corona hebt gehad. 

• Is de uitslag van de zelftest positief? Dan heb je waarschijnlijk corona. Meld dit zo 

spoedig mogelijk op school en blijf thuis. Én je moet de uitslag laten controleren 

door een test van de GGD. Een zelftest is namelijk minder betrouwbaar dan een 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/zelftesten-en-het-coronavirus
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/in-thuisquarantaine-door-corona
https://coronatest.nl/
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test van de GGD.  

• Heb je klachten die passen bij het coronavirus? Blijf dan thuis en laat je testen. 

Ook als je beschermd bent. 

• Als een huisgenoot corona heeft, moeten jij en jouw huisgenoten in quarantaine 

(thuisblijven). Ook als je beschermd bent.  

• Leerlingen die in quarantaine zijn, bieden we zoveel mogelijk online lessen aan. 

Docenten die in quarantaine zijn, zullen zoveel mogelijk online lessen verzorgen.  

• Leerlingen en medewerkers moeten zich nog steeds houden aan de RIVM 

maatregelen om verspreiding te voorkomen. Een actueel overzicht van de  

maatregelen is te vinden op de website RIVM.nl . 

 

Buitenschoolse activiteiten 

De komende tijd gaan we kijken naar de mogelijkheden van buitenschoolse activiteiten als 

schoolfeesten, schoolreizen en excursies. Voor elke Bonhoeffer locatie kan de exacte 

invulling verschillen. We houden leerlingen en ouders uiteraard op de hoogte van verdere 

ontwikkelingen. 

 

Voor nu wensen we jou veel plezier in deze laatste weken van 2021 en blijf vooral gezond. 

 
Met vriendelijke groet, 

Genio Ruesen en Greetje Sulimma 
centrale directie 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/ziekte
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19

