
Update 22 september 2021 

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

We zijn inmiddels weer een aantal weken onderweg. Ik hoop dat het goed gaat met iedereen. In onderstaand 
bericht wil ik graag diverse zaken met jullie delen. 

Hoe is het gegaan sinds 23 augustus? 

We zijn blij dat alle leerlingen weer op school de lessen kunnen volgen. Dankzij de vele introductieactiviteiten 
hebben leerlingen elkaar al goed leren kennen. We zien ook dat het voor veel leerlingen steeds lastiger wordt 
om b.v. het mondkapje te blijven dragen. Iedereen blijft desondanks erg zijn best doen om zich aan de regels 
en richtlijnen te houden. 

Sinds de start van het schooljaar zijn bij Winkler Prins een aantal leerlingen gemeld die besmet zijn met het 
coronavirus. Ook bij een medewerker werd een besmetting vastgesteld. In deze gevallen hebben wij volgens 
het advies van de GGD gehandeld en zijn alleen de betreffende klassen en medewerkers geïnformeerd. 

Versoepelingen voor de komende periode 

Dinsdag 14 september was er weer een persconferentie waarin de coronamaatregelen voor de komende 
periode werden meegedeeld. Voor het voortgezet onderwijs betekent dit dat vanaf 25 september de 
maatregelen worden versoepeld. De belangrijkste versoepelingen zijn: 

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

• De verplichte anderhalve meter afstand tussen leerlingen en medewerkers, en medewerkers 
onderling komt te vervallen. 

Welke maatregelen blijven? 

• Aan leerlingen en medewerkers wordt gevraagd twee keer per week preventief een zelftest te doen. 
Iedereen die als immuun wordt gezien, hoeft niet te testen. Het komend najaar blijven de zelftesten 
beschikbaar op alle locaties van onze school. 

• De bestaande hygiënemaatregelen blijven van belang: handen wassen, geen handen schudden, 
hoesten in de elleboog, etc. 

We zijn blij dat er met deze versoepelingen meer ruimte komt voor de school. Het blijft natuurlijk spannend 
hoe het dit najaar gaat verlopen. 

Tot slot 

Sinds de zomervakantie heeft Winkler Prins naast Facebook en LinkedIn ook een Instagram account: leuke 
filmpjes, belangrijke informatie, weetjes over docenten en de school, alles komt voorbij. Bekijk de pagina's via: 
www.facebook.com/wpveendam https://www.instagram.com/winklerprins.official/ 
www.linkedin.com/company/winkler-prins 

Ik hoop jullie met deze update weer op de hoogte te hebben gebracht van de belangrijkste zaken die spelen op 
school. 

Met vriendelijke groeten, 

Ferdinand Vinke 
Bestuurder 
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