
 
 
 
 
Woensdag, 5 januari 2022 
 
Betreft: school vanaf 10 januari weer volledig open 
   
 
Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), beste leerling,  
  
Allereerst de beste wensen! Wij wensen je al het geluk, gezondheid en nog veel meer toe 
voor het nieuwe jaar.  
Goed nieuws voor ons allen! De scholen voor primair en voortgezet onderwijs kunnen na de 
kerstvakantie weer hun deuren openen voor alle leerlingen. Dat heeft het kabinet 3 januari 
2022 besloten op basis van het OMT-advies over het onderwijs.  
 
De voorwaarden 
De voorwaarden voor deze opening zijn dezelfde zoals deze op 26 november door het 
kabinet zijn afgekondigd. Dat betekent onder andere dat leerlingen en medewerkers 
verplicht een mondkapje dragen als zij zich door de school bewegen; in de klas mag het 
mondkapje af. Goed ventileren blijft belangrijk! Alle medewerkers en leerlingen krijgen het 
advies om zichzelf twee keer per week te testen met een zelftest. Ook komen ouders of 
verzorgers niet in de school, tenzij het echt niet anders kan. 

Verder blijft naleving van de hygiënemaatregelen en voldoende frisse lucht van groot belang 
om het aantal besmettingen te beperken.  

Basisregels 
De basisregels blijven ook in het onderwijs gelden, net als in de rest van de samenleving: 

• Handen meerdere keren per dag wassen. 
• Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven en dan blijft 1,5 meter de veilige 

afstand. 
• Thuis blijven bij klachten en direct testen in de GGD-teststraat. Wie positief test, 

gaat in quarantaine. 
• Voor voldoende frisse lucht zorgen. 

 
Mocht u feedback hebben over de gang van zaken, vernemen we dat graag van u. In dat 
geval kunt u contact opnemen met de mentor. 
 
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. We kijken ernaar uit om alle 
leerlingen maandag 10 januari 2022 weer op school te verwelkomen. 
 
 
Namens de schoolleiding, 
H. El Arrag l locatiedirecteur  


