
 

 

  

   

Aan alle leerlingen en ouder(s)/verzorger(s)  
 

Datum 23 september 2021 
  

   

Onderwerp: versoepeling coronamaatregelen    

  

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

Met ingang van 25 september worden de coronamaatregelen versoepeld. Dat geldt ook voor de 

maatregelen in het onderwijs. De belangrijkste wijzigingen zijn: 

o Op school zijn leerlingen en medewerkers niet meer verplicht een mondkapje te dragen. 

o De verplichte anderhalve meter afstand tussen leerlingen en medewerkers, en medewerkers 

onderling komt te vervallen. 

Veel mensen zijn blij dat deze maatregelen niet meer nodig zijn. Er zijn ook leerlingen en 

medewerkers die deze versoepelingen spannend vinden. Uiteraard hebben we begrip voor wie afstand 

blijft houden of een mondkapje blijft dragen. 

 

Blijvende maatregelen 

Niet alle maatregelen komen te vervallen. De basisregels blijven gelden. Dat betekent bijvoorbeeld dat 

je regelmatig je handen wast en niest in je elleboog. Het betekent ook dat je bij klachten thuis blijft 

en je laat testen bij de GGD.  

 

Voor iedereen die niet immuun is, geldt het advies om twee keer per week thuis een zelftest te doen. 

Deze testen zijn gratis af te halen bij de balie. Je bent immuun als je  

o 14 dagen of langer geleden een tweede prik hebt ontvangen van BioNTech/Pfizer, Moderna of 

AstraZeneca; of 

o 14 dagen of langer geleden een prik hebt ontvangen van één van deze vaccins en corona hebt 

gehad; of 

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

o minder dan 6 maanden geleden corona hebt gehad. 

 

Als een leerling of medewerker van onze school positief getest wordt, adviseert de GGD ons wat te 

doen. Op basis daarvan communiceren we met betrokken leerlingen, ouders en medewerkers. Dat doen 

we per mail. In verband met de privacy noemen we nooit namen. Leerlingen die immuun zijn, hoeven 

niet meer in quarantaine na contact met een besmet persoon.  

 

   

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jan-Maarten de Wit 

rector 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 


