
 
 

 
 
 

Corona-nieuwsbrief 17 november 2021 
 
 
Beste lezers, 
 
De regering heeft vrijdag 12 november jl. nieuwe maatregelen aangekondigd in het kader 
van de bestrijding van COVID-19. 
Er zijn geen nieuwe maatregelen genomen voor ons onderwijs. Dit bekent dat de huidige 
richtlijnen van kracht blijven. Daarnaast is het voor scholen mogelijk om aanvullende 
voorzorgsmaatregelen te nemen. 
Middels deze brief willen wij jullie informeren over de huidige richtlijnen en de aanvullende 
voorzorgsmaatregelen. 
Uiteraard zijn de afspraken/maatregelingen, die genoemd worden in deze brief, van 
voorlopige aard. Wij houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en zullen zo nodig 
wijzigingen doorvoeren. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het MT, 
Henk Mik, directeur 
 
 

1. De basisregels 
 Blijf thuis en laat je testen bij klachten. 
 Vaak handen wassen. 
 Hoesten en niezen in de elleboog. 
 Goed ventileren. 
 Geen handen schudden. 
 Elkaar de ruimte geven. 

 
2. Testen bij milde klachten 

Indien er sprake is van milde klachten, bij zowel leerlingen als teamleden, moet er 
getest worden bij de GGD. Er kan een afspraak worden gemaakt via het 
telefoonnummer 800 – 1202 of online door gebruik te maken van het e-mailadres: 
coronatest.nl 
 

3. Zelftesten van ongevaccineerde medewerkers 
Voor ongevaccineerde teamleden geldt: doe thuis twee keer per week preventief een 
zelftest. Dit hoeft niet als je recent corona hebt gehad. De zelftesten, voor 
teamleden, zijn te verkrijgen op school. 
 

4. De 1.5 meter regel 
In scholen is het niet verplicht voor teamleden en leerlingen om 1.5 meter afstand te 
houden. Het wordt wel geadviseerd om, daar waar kan, 1.5 meter afstand te houden. 
 



 
 

5. Hygiënische maatregelen 
 De handen worden gedesinfecteerd bij binnenkomst. 
 De handen worden regelmatig gewassen. 
 Er worden papieren doekjes gebruikt. 

 
6. Ouders/verzorgers in principe niet in school 

Het advies is om zoveel mogelijk contacten in groepen te voorkomen. 
Het is om die reden dat ouders/verzorgers in principe het schoolgebouw niet binnen 
komen. Ouders/verzorgers zullen in het gebouw worden aangesproken indien zij, 
zonder geldige reden, binnenkomen. 
 

7. Bijeenkomsten en vergaderingen in school  
Afhankelijk van de omvang van het aantal deelnemers zullen bijeenkomsten en/of 
vergaderingen in school of online plaats vinden. 
 

8. Online onderwijs 
Er wordt alleen online onderwijs gegeven indien een hele groep in quarantaine moet. 
 

9. Kerstviering 2021 
In verband met de genomen voorzorgsmaatregelen is besloten om de gezamenlijke 
Kerstviering niet te houden in de kerk. De Kerstviering zal, in aangepaste vorm, 
plaatsvinden in de school, helaas zonder ouders/verzorgers. 


