
Beste leerling (cc: ouders/verzorgers), 

Terwijl de meesten van jullie nog even genieten van de vakantie, willen we je graag informeren over 

komend schooljaar. We zijn blij je volgende week weer te zien en heten je van harte welkom. Dat 

welkom geldt ook voor u als ouder(s)/verzorger(s). Met elkaar gaan we er een mooi schooljaar van 

maken.  

We begrijpen goed dat het gegeven alle omstandigheden spannend kan zijn om weer naar school te 

gaan. Bijvoorbeeld omdat je in een nieuwe klas komt, maar ook omdat er nog onzekerheden zijn 

rondom het coronavirus. Dat is heel begrijpelijk.  Voor de vakantie heb je al een brief gehad over de 

start van het schooljaar. In deze brief leggen we uit welke maatregelen we nog nemen in het kader 

van corona en welke maatregelen niet meer nodig zijn nu steeds meer mensen zijn gevaccineerd. 

Wat doe je op de eerste dag vóór je naar school komt?  

Je hebt voor de zomervakantie zelftesten ontvangen van school. Het is de bedoeling dat jij je vóór de 

eerste dag dat je naar school komt zelf test. Heb je géén zelftest meer? De school is deze week al 

open en je bent welkom om een zelftest op te halen bij de receptie. 

Voor je naar school komt stop je ook één of twee mondkapjes in je tas. Op school ben je nog steeds 

verplicht een mondkapje te dragen. 

Welke algemene maatregelen blijven bestaan? 

1. Tussen leerlingen en personeel blijft de 1,5 meter afstandsregel bestaan. Dat betekent dat je 

1,5 meter afstand houdt tussen jou en medewerkers van de school. Leerlingen onderling 

hoeven geen 1,5 meter afstand te houden. 

2. Op school blijven mondkapjes verplicht op de gangen en in de aula. Zodra je zit mag deze af. 

Je neemt zelf een mondkapje mee naar school. Mondkapje vergeten? Dan moet je er thuis 

één ophalen. 

3. Bij binnenkomst op school én in het lokaal desinfecteer jij zelf je handen en je werkplek. 

4. Bij klachten die duiden op het coronavirus blijf je thuis en word je geadviseerd je te laten 

testen bij de GGD. 

5. Op de gangen houd je zo veel mogelijk rechts aan. 

6. Je houdt zoveel mogelijk buiten pauze en verblijft zo min mogelijk op de gangen en gaat het 

lokaal in zodra het open is.  

7. Je zit zo veel mogelijk naast dezelfde leerling in een vaste opstelling. 

Moet ik nog zelftesten? 

Voor leerlingen en personeel gelden de volgende regels rondom zelftesten en quarantaine.  

Categorie Gevolgen 

Niet immuun-persoon 
 
Niet-immuun betekent dat jij mogelijk nog vatbaar 
bent voor een ziekte (zoals corona). 

o Je houdt je aan alle bovengenoemde algemene 
maatregelen, én: 

o Twee keer per week (vrijwillig) preventief zelftesten. 
Je ontvangt in de startweek nieuwe zelftesten van je 
mentor. Extra nodig? Haal ze af bij de receptie. 

o Quarantaine na contact met een besmet persoon, 
optioneel testen bij de GGD na 5 dagen. 

o Quarantaine bij terugkeer uit een hoogrisico land. 
o Testen bij GGD bij klachten. 



Immuun persoon 
 
Immuun betekent dat je niet meer (volledig) vatbaar 

bent voor een ziekte (zoals corona). De GGD 

beschouwt jou in dit geval als immuun wanneer jij 

volledig gevaccineerd bent (inclusief twee weken 

wachttijd werking vaccin) of COVID-19 hebt gehad 

minder dan 6 maanden geleden.  
 

o Je houdt je aan alle bovengenoemde algemene 
maatregelen, én: 

o Je hoeft niet meer te zelftesten. 
o Je hoeft niet in quarantaine na contact met een 

besmet persoon. 
o Je moet wel in quarantaine bij terugkeer uit een hoog 

risico land. 
o Je test wél bij de GGD bij klachten. 

 

Hoe moet ik zelftesten? 
Via de flyer in deze link lees je hoe jij de zelftest moet afnemen en hoe jij de uitslag kan aflezen. Bij 
de zelftest zit ook altijd een instructie waarin wordt uitgelegd hoe de test moet worden afgenomen. 
 

Wanneer mag je NIET zelftesten? 

Heb jij (milde) klachten die kunnen wijzen op een coronabesmetting? Dan mag je niet zelftesten. 

Zelftesten doe je nooit als jijzelf klachten hebt. Bij klachten laat jij je altijd testen bij de GGD.  

Ben je positief getest? 
Ben je positief getest? Meld dit bij voorkeur via e-mail (corona@mijnhoutens.nl) en aan je mentor. 

Vermeld in deze e-mail het volgende: je naam en klas, de dag dat jij positief bent getest, de dag dat jij 

voor het eerst klachten kreeg en (eventueel) de laatste dag dat jij op school was. 

Gaan schoolactiviteiten weer door? 

Activiteiten voor leerlingen (zoals introductiedagen en excursies) mogen weer georganiseerd 

worden. Daarbij blijven wel de hygiëne- en veiligheidsmaatregelen bestaan. 

We gaan ervanuit dat je bovenstaande goed hebt doorgenomen en dat je de maatregelen die nog 

gelden, blijft volgen. Heb je vragen of opmerkingen of maak je je nog zorgen? Neem dan contact op 

met je mentor. 

We kijken er naar uit om je weer op school te mogen begroeten en wensen je een fijn laatste 
vakantieweekend toe! 
 
Met vriendelijke groet, 

 
De schoolleiding 

 

 

https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/Poster-zelftesten-vo.pdf
mailto:corona@mijnhoutens.nl

