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Beste leerling (CC: ouder(s)/verzorger(s)) 

Op zaterdag 22 mei heeft het kabinet besloten dat de scholen weer open mogen en open moeten. 
Dit betekent dat jij vanaf maandag 31 mei weer volledig naar school mag. In deze brief leggen we uit 
waarom we weer opengaan en wat er van jou verwacht wordt. 

 
Het kabinet neemt dit besluit mede op basis van het advies van het OMT, dat het loslaten van de 1,5 
meter tussen leerlingen onder voorwaarden verantwoord vindt, mits leerlingen en personeel zich 
twee keer per week zelf testen op Corona. De 1,5 meterregel blijft wel bestaan tussen leerlingen en 
onderwijspersoneel en voor onderwijspersoneel onderling. Ook vragen we leerlingen onderling, waar 
mogelijk, wel 1,5 meter afstand te houden als dat kan. 

 
We hebben grote waardering voor het aanpassingsvermogen van leerlingen en personeel bij ons op 
school in dit bizarre schooljaar. We zijn het ook wel met elkaar eens dat, ondanks al die 
inspanningen, de huidige manier van onderwijs verzorgen voor heel veel leerlingen en collega’s niet 
optimaal is, hoe goed het in de praktijk ook loopt. Daar komt bij dat we niet willen dat de vertraging 
die het onderwijs heeft opgelopen langer duurt dan nodig. We werken daarom (voor schooljaar 
2021-2022) hard aan een passend programma voor de leerlingen om die vertraging in te lopen én we 
willen daarom ook aanstaande maandag de school weer volledig openen. 

1. Moet ik me (meer) zorgen maken, nu we weer opengaan?  
We begrijpen goed dat er ook bij sommige leerlingen en medewerkers zorgen zijn nu we 
weer volledig opengaan. De schoolleiding heeft de overheid daarom gevraagd om 
onderwijspersoneel voorrang te geven bij het vaccineren. Op school nemen we de nodige 
maatregelen om de veiligheid van ons allen te zoveel mogelijk te waarborgen. Feitelijk gezien 
is de situatie op dit moment minder zorgelijk dan de eerste maanden van dit schooljaar. De 
besmettingscijfers zijn lager. Bij ons op school zijn de afgelopen weken geen meldingen van 
positief geteste personen geweest die anderen hebben kunnen besmetten. Daarnaast neemt 
het aantal mensen dat (gedeeltelijk) gevaccineerd is hard toe en zijn er veel zelftesten 
beschikbaar, voor leerlingen en personeel en blijft het voor leerlingen met een kwetsbare 
gezondheid mogelijk om aparte afspraken te maken met de afdelingsleider.  
 

2. Welke afspraken gelden als we weer volledig naar school gaan?  

- We vragen je om je twee keer per week te zelftesten; 

- Bij klachten blijf je thuis en laat jij je testen bij de GGD; 

- Je houdt te allen tijde 1,5 meter afstand van medewerkers en waar het kan ook 1,5 

meter afstand van medeleerlingen; 

- Binnen school draag je een mondkapje als je loopt, als je zit mag hij af; 

- Op de gangen houd je zoveel mogelijk rechts en afstand van elkaar. Je maakt ruimte voor 

medewerkers als je iemand tegenkomt op de gang; 

- Je ontsmet je handen bij binnenkomst in school; 

- Bij binnenkomst in het lokaal ontsmet je je handen en je tafel; 

- Je hebt zoveel mogelijk les in hetzelfde lokaal en zit zoveel mogelijk naast dezelfde 

persoon; 

- Als het droog is, ga je in de pauze of tijdens een tussenuur altijd (verplicht) naar buiten. 

Alleen bij regen is het toegestaan in de aula te blijven; 
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- De schoolkantine blijft gesloten, we onderzoeken wat er mogelijk is de komende weken. 

 

3. Wat is er mogelijk als ik klachten heb of thuis moet blijven? 

Je ouders melden je af bij de receptie en geven aan dat jij: 

- Ziek bent: dat betekent dat je geen lessen kan volgen, of; 

- Online aanwezig zal zijn: dat betekent dat jij de les online volgt. Let wel: de docent zet 

Teams aan, maar zal zich vooral richten op de klas.  

 

4. Wat moet ik doen als ik niet naar school wil? 

Behoor je tot een risicogroep en/of maak jij je heel veel zorgen over het naar school gaan? 

Neem dan contact op met je leerling coördinator om de mogelijkheden te bespreken. 

 

5. Hoe werkt het zelftesten voor leerlingen? 

Examenleerlingen mogen twee zelftesten afhalen bij de receptie. Een medewerker zorgt 

ervoor dat jij de testen ontvangt. Niet-examenleerlingen ontvangen deze week op school in 

de klas twee gratis zelftesten. Vanaf volgende week ontvang jij dan telkens twee zelftesten 

per week van school. Het is de bedoeling dat jij iedere week, twee keer per week, thuis een 

zelftest afneemt. Meedoen aan een zelftest is altijd vrijwillig, we adviseren je wel om dit te 

doen zodat we samen verspreiding van het virus kunnen voorkomen. Bekijk eventueel via 

deze link het filmpje waarom zelftesten in het onderwijs? 

 

• Wanneer moet ik preventief zelftesten?  

Met preventief testen bedoelen we, testen zonder dat er klachten zijn. De medewerkers van 

onze school doen dit al bij zichzelf. Jij kan je met de zelftesten die je krijgt ongeveer twee 

keer per week preventief zelf (thuis) testen.  

Je zet in je telefoon een alarm om jezelf te herinneren om te zelftesten op (bij voorkeur): 

- Op zondagavond of maandagochtend én; 

- Op woensdag. 

Mocht je het een keer vergeten, dan mag je natuurlijk ook op een ander moment zelftesten. 

• Wanneer moet ik risicogericht zelftesten? 

Als een persoon in je klas of cluster positief getest is, ontvang je van ons een aparte brief. Dit 

hebben wij met de GGD afgestemd. In die brief vragen we niet-nauwe contacten om op korte 

termijn een zelftest af te nemen. Je kan dit thuis doen en daarvoor een zelftest gebruiken die 

je ontvangen hebt van school. Dit geldt alleen voor niet-nauwe contacten. Nauwe contacten 

dienen altijd thuis te blijven en te testen bij de GGD. Het risicogericht testen is altijd vrijwillig.  

 

• Wanneer mag ik NIET zelftesten? 

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

zelftesten. Zelftesten doe je nooit als je zelf klachten hebt. Bij klachten laat jij je altijd testen 

bij de GGD.  
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• Hoe moet ik zelftesten? 
Je kan het filmpje van RTL Nieuws in deze link bekijken, daarin wordt uitgelegd hoe je moet 
zelftesten. Via de flyer in deze link lees je hoe je de zelftest moet afnemen en hoe je de 
uitslag kan aflezen. Bij de zelftest zit ook altijd een instructie waarin wordt uitgelegd hoe je 
de test moet afnemen en hoe je de uitslag moet aflezen. Let op: bij een positieve zelftest 
moet jij je daarna altijd alsnog testen bij de GGD. 
 

• Wat moet ik doen als mijn zelftesten op zijn of als ik ze op maandag 31 mei nog niet 
ontvangen heb? 
Geen paniek. Je mag dan bij de receptie de benodigde zelftesten ophalen.  

 
6. Nieuwe werkwijzen en nieuw meldadres voor positieve geteste personen 

We informeren ouder(s)/verzorger(s) alleen nog als een positief getest persoon ook werkelijk 
in de besmettelijke periode op school is geweest.  
 
Ben je positief getest? Meld dit via e-mail (corona@mijnhoutens.nl) en aan je mentor. 
Vermeld in deze e-mail het volgende: je naam en klas, de dag dat je positief getest bent en 
de dag dat je voor het eerst klachten kreeg en de laatste dag dat je op school was. We 
gebruiken deze informatie om te bepalen of wij in jouw klas ook risicogericht moeten testen. 
Naar buiten toe doen we dit altijd anoniem, je naam zal dus verder niet vermeld worden. Je 
dient in overleg met de GGD nauwe contacten altijd zelf te informeren. 
 
Tot slot herhalen we de belangrijkste punten uit deze brief: 
 

• Je gaat vanaf komende week iedere week twee keer thuis zelftesten; 

• Bij klachten mag je niet zelftesten maar ga je altijd naar de GGD; 

• Je houdt 1,5 meter afstand van medewerkers en zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van 
elkaar; 

• Je houdt je aan alle andere afspraken genoemd in deze brief. 
 

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met je mentor of afdelingsleider.  
 
Bedankt voor je medewerking! 
 
Met vriendelijke groet, 
De schoolleiding 
Houtens 
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