
Update 28 mei 2021 

Beste ouder(s)/verzorger(s), leerlingen en medewerkers, 

Afgelopen weekend besloot het kabinet, op advies van het Outbreak Management Team 

(OMT), dat scholen in het voortgezet onderwijs vanaf 31 mei weer open mogen voor alle 

scholieren en dat deze volledige heropening vanaf 7 juni verplicht is. Het belang van 

leerlingen om zo spoedig mogelijk zoveel mogelijk fysiek onderwijs te kunnen volgen wordt 

van groter belang geacht dan de bezwaren die er zijn m.b.t. de kans op besmettingen met het 

coronavirus. 

Leerlingen mogen dan weer volledig naar school en hoeven de anderhalve meter afstand 

onderling niet meer aan te houden. De anderhalve meter blijft wel van kracht tussen leerlingen 

en medewerkers. De mondkapjesplicht blijft bestaan voor bewegingen buiten de lokalen. 

We gaan daarmee weer terug naar de situatie van de laatste maanden van 2020, de 2e 

lockdown met een paar verschillen. Het aantal besmettingen daalt, er zijn zelftesten 

beschikbaar voor wie daarvan gebruik wil maken en steeds meer medewerkers van de school 

zijn ondertussen gevaccineerd. 

Deze week wordt er nog volop gediscussieerd over dit besluit. Diverse protocollen moeten 

nog worden aangepast en naar scholen worden gezonden. Wij willen deze informatie graag 

gebruiken om ons goed voor te bereiden op de heropening. Dat betekent dat wij de komende 

week het onderwijs blijven verzorgen zoals dat op dit ogenblik gebeurt. De volledige 

heropening van onze school zal dan vanaf maandag 7 juni plaatsvinden. 

Het OMT heeft geadviseerd de heropening van de scholen hand in hand te laten gaan met het 

preventief testen van leerlingen en medewerkers. Door preventief te testen kunnen 

besmettingen bij leerlingen en medewerkers eerder worden opgespoord, namelijk als iemand 

(nog) geen klachten heeft. Hierdoor kan een besmetting eerder worden opgespoord waarmee 

de kans op verdere verspreiding of een uitbraak wordt verkleind en de veiligheid van 

medewerkers en leerlingen wordt vergroot. Deze zelftesten zijn ondertussen bij ons bezorgd 

en zijn vanaf volgende week beschikbaar voor leerlingen. De uitgifte wordt per locatie 

geregeld. In de bijgevoegde flyer is te lezen hoe de afname van een zelftest in zijn werk gaat. 

Het (zelf)testen is vrijwillig. Het zelftesten gebeurt bij voorkeur thuis, op een moment dat 

iedereen het beste past. Bij een positieve uitslag van een zelftest is het belangrijk dat contact 

wordt opgenomen met de GGD om een testafspraak te maken. Iedereen die in afwachting is 

van de uitslag van deze test door de GGD, blijft thuis. 

Als een besmetting op school bekend wordt tijdens schooltijd, dan vindt risicogericht 

zelftesten plaats op school, dit is een begeleide zelfafname. Deze afname vindt alleen plaats 

wanneer ouders/leerlingen daarvoor eerder toestemming hebben gegeven via Magister. 

Wij zullen in de loop van de volgende week aanvullende informatie versturen over een aantal 

praktische zaken die samenhangen met de heropening op 7 juni. 

Voor nu hoop ik dat ik jullie voldoende heb geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 



Ferdinand Vinke 

Bestuurder 

 


