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Betreft: coronamaatregelen op school 

 

 

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

 

In een veel sneller tempo dan voorzien grijpt het coronavirus om zich heen. Schreven we op 

16 november nog dat het kabinetsbesluit geen directe gevolgen heeft voor de scholen, nu is 

dat inmiddels achterhaald. De druk op de zorg brengt het kabinet ertoe ook maatregelen in 

het onderwijs te nemen. Gelukkig mogen de scholen openblijven. Maar de aangescherpte 

maatregelen hebben nu wel gevolgen voor het onderwijs; lesuitval zal niet altijd te 

voorkomen zijn. 

 

We zetten de belangrijkste gevolgen hier voor jou op een rijtje: 

• Het dragen van een mondkapje is vanaf maandag 29 november a.s. verplicht bij 

verplaatsing in de publieke binnenruimtes (aula, gang, trappenhuis, kluisruimtes, 

studiehuis, mediatheek). Je hoeft geen mondkapje te dragen als je een vaste zit- of 

staanplaats hebt (in de les of tijdens de pauze). Leerlingen moeten zelf voor een 

mondkapje zorgen. 

• Sinterklaas, kerst en andere activiteiten buiten de lessen om worden anders gevierd 

dan gebruikelijk of kunnen helaas niet doorgaan. Dit verschilt per locatie. Van jouw 

locatiedirectie ontvang je zo spoedig mogelijk meer informatie hierover. 

• Oudercontacten / oudergesprekken worden online gehouden. 

• Alle medewerkers in school houden 1,5 meter afstand van elkaar. 

• Wij vragen aan alle leerlingen en medewerkers om 2 keer per week een zelftest te 

doen (deze zijn gratis op school verkrijgbaar); Zie ook de brief ‘coronamaatregelen 

per 13 november’. 

• Leerlingen en medewerkers moeten zich houden aan de RIVM hygiënerichtlijnen.  

• Heb je klachten die passen bij het coronavirus? En twijfel je of je moet thuisblijven? 

Raadpleeg dan de Coronabeslisboom. 

 

We beseffen goed dat dit aan de vooravond van de feestmaand een domper is. Het dragen 

van een mondkapje is geen pretje. Maar we doen onze uiterste best om te kijken naar wat 

nog wél mogelijk is. We willen ons onderwijs voor leerlingen en medewerkers zo veilig 

mogelijk laten verlopen. Mogen wij ook op jouw medewerking rekenen? 

 

In de komende weken houden we er rekening mee dat verdere aanscherping tot de 

mogelijkheden behoort. We houden jullie uiteraard op de hoogte van verdere 

ontwikkelingen. 

 

Voor nu wensen we jou toch een goede decembermaand en blijf vooral gezond. 

 

Met vriendelijke groet, 

https://dox50up8y5aea.cloudfront.net/uploads/bonhoeffer/PDFs/211116-Brief-ouders-en-leerlingen-coronamaatregelen-per-13-november-DEF.pdf?mtime=20211126160737&focal=none
https://dox50up8y5aea.cloudfront.net/uploads/bonhoeffer/PDFs/211116-Brief-ouders-en-leerlingen-coronamaatregelen-per-13-november-DEF.pdf?mtime=20211126160737&focal=none
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/hygiene
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/ziekte
https://dox50up8y5aea.cloudfront.net/uploads/bonhoeffer/PDFs/Beslisboom-12-plus-BOinK_AJN_RIVM_230921.pdf-6.pdf?mtime=20211126200627&focal=none
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