Update 18 augustus 2021
Beste leerlingen en ouder(s)/verzorger(s),
Welkom! We hopen dat iedereen heeft genoten van een fijne vakantie en dat iedereen gezond is gebleven.
Sinds afgelopen maandag zijn het onderwijsondersteunend personeel en de schoolleiding bezig met het
opstarten van het nieuwe schooljaar 2021-2022. Vanaf maandag 23 augustus start het schooljaar ook weer
voor de leerlingen.
Informatie vanuit de deelschool
Deze update biedt algemene informatie over de start van het schooljaar 2021-2022. In de update voor de
zomervakantie deelden we toen een link naar informatie over het einde van vorig schooljaar en hoe we het
nieuwe schooljaar starten. We delen dit informatiepakket hierbij nogmaals.
Daarnaast volgt er vanuit de deelschooldirectie nog voor het weekend meer informatie over de wijze waarop
binnen de deelschool de start van het schooljaar verloopt.
Het lesrooster
We gaan vanaf de start van dit schooljaar lesgeven volgens het volledige rooster. De lesroosters voor leerlingen
komen maandag 23 augustus rond 12.00 uur online via Magister.
Coronamaatregelen voor de komende periode
Afgelopen vrijdag was er een persconferentie waarin de coronamaatregelen voor de komende periode werden
meegedeeld. Voor het voortgezet onderwijs betekent dit dat bij de start van het nieuwe schooljaar vrijwel
dezelfde maatregelen gelden als voor de zomervakantie:
•
•
•
•
•
•

Leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden, maar wel tot leraren en andere
medewerkers op school.
Medewerkers onderling houden ook 1,5 meter afstand.
Het dragen van mondkapjes blijft op school buiten het klaslokaal verplicht.
Bij verkoudheidsklachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD.
De bestaande hygiënemaatregelen blijven van belang: handen wassen, geen handen schudden,
hoesten in de elleboog, etc.
Zorg voor voldoende frisse lucht door de lokalen en andere ruimten in de gebouwen goed te
ventileren.

Gebruik en beschikbaarheid zelftesten
Om het aantal besmettingen op school zoveel mogelijk te beperken, wordt het gebruik van zelftesten
aangeraden. Aan leerlingen en medewerkers die niet of niet volledig gevaccineerd zijn, wordt gevraagd zich
twee keer per week zelf te testen, te beginnen komende zondag voordat we weer naar school gaan. Dit is
uiteraard geen verplichting.
Voor de zomervakantie deelden we aan alle leerlingen zelftesten uit. Leerlingen die geen zelftesten meer
hebben en/of de nieuwe leerlingen van klas 1 kunnen komende vrijdag tussen 9.00 – 12.00 uur zelftesten
afhalen bij de conciërgebalie op de locatie waar je naar school zal gaan.
Het komend najaar blijven de zelftesten beschikbaar op alle locaties van onze school.
Tot slot

Het wordt ongetwijfeld weer een uitdagend schooljaar voor ons allen waarbij we hopen dat het coronavirus
gedurende dit schooljaar steeds minder zal bepalen wat we wel en wat we niet kunnen doen. Of dat zo zal zijn,
moeten we afwachten. Hoe dan ook, ik wens iedereen een fijn en succesvol schooljaar toe.
Met vriendelijke groeten,
Ferdinand Vinke
Bestuurder

