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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Via deze weg ontvangt u onze twee wekelijkse oudernieuwsbrief.  

Afgelopen weekend heeft het kabinet besloten dat het voortgezet onderwijs vanaf 31 mei a.s. 

weer volledig open kan. Leerlingen hoeven dan onderling geen 1,5 meter afstand te houden, 

wel naar medewerkers. 

Omdat dit voor onze school qua roosters en examens nogal veel voeten in de aarde heeft, 

gaan wij weer volledig open voor alle leerlingen op 7 juni. Wij vinden het erg fijn dat wij alle 

leerlingen weer elke dag op school mogen ontvangen. Zo kunnen wij hen in de korte tijd van 

dit schooljaar nog alle aandacht en begeleiding geven die zij verdienen. Fysiek onderwijs en 

onderling contact is belangrijk en waardevol voor de leerlingen. Wij zijn blij dat we op deze 

wijze met elkaar het schooljaar goed kunnen afsluiten. 

Vanaf maandag 7 juni gaan we weer terug naar het basisrooster 

Het rooster wordt uiterlijk vrijdag 5 juni einde van de middag gepubliceerd.  

De richtlijnen op school zijn net als aan het begin van dit schooljaar Dat betekent: 

• regelmatig de handen wassen; 

• een mondkapje dragen in de gangen en tijdens praktijklessen; 

• de looprichtingen volgen; 

• 1,5 meter afstand houden tot volwassenen; 

• bij klachten blijf je thuis en laat je je testen. 
 

We stellen zelftesten beschikbaar 
Om de scholen zo veilig mogelijk volledig te openen en open te houden is het dringende 

advies vanuit het RIVM dat leerlingen en personeel 2x per week een sneltest bij zichzelf 

afnemen. Dit betekent dat uw zoon/dochter deze week zelftesten mee naar huis krijgt, om 

zichzelf 2x per week preventief thuis te testen. Via een van onze medewerkers worden deze 

zelftesten uitgedeeld. Met preventief testen bedoelen we, testen zonder dat er duidelijke 

klachten zijn. Het gebruik van de zelftesten is aanvullend op de geldende maatregelen zoals 

handen wassen, afstand houden, ontsmetten en het gebruik van mondkapjes. 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

Waarom testen?  

De zelftest is een test om snel te zien of iemand besmet is met het coronavirus. Door 
preventief testen kunnen we besmettingen bij leerlingen en personeel al opsporen 
als iemand (nog) geen klachten heeft. Iemand die positief test, blijft thuis. Door alle 
leerlingen en medewerkers de mogelijkheid te geven om zichzelf tot aan de 
zomervakantie 2x per week thuis preventief te testen, kunnen we het aantal 
besmettingen op school zoveel mogelijk voorkomen. Zo kunnen we er samen voor 
zorgen dat de scholen volledig open blijven.  
Wanneer thuis testen?  
Uw kind kan zichzelf maximaal 2x per week vóór schooltijd preventief testen. De uitslag van 

de test is 48-uur geldig. Heeft uw kind (milde) klachten die kunnen wijzen op een 

coronabesmetting? Dan kan hij/zij geen zelftest afnemen. U maakt dan een afspraak bij de 

GGD om een coronatest af te laten nemen.  

Hoe werkt de zelftest?  
Uw kind kan de test bij zichzelf afnemen. De test is makkelijk te gebruiken. De test lijkt op de 

coronatest bij de GGD-testlocatie, maar het staafje gaat minder diep de neus in en hoeft ook 

niet in de keel. Bij deze brief ontvangt u een flyer met uitleg hoe de test gebruikt moet 

worden. (zie bijlage Flyer zelftest doen) 

Testuitslag  
Wat moet er gebeuren nadat uw kind een zelftest heeft gedaan? De uitslag is ongeveer 15 – 

30 minuten na de test bekend.  

Is de uitslag positief:  
• U/uw kind neemt contact op met school en blijft thuis. Thuis gaat uw kind in isolatie. 

Huisgenoten krijgen het advies in quarantaine te gaan; eventuele broers en zussen op 

school blijven dus ook thuis.  

• U/uw kind neemt contact op met de GGD om ter bevestiging (confirmatie) een tweede 

coronatest te doen bij een GGD-locatie. Zo kan de GGD kijken of uw kind echt het 

coronavirus heeft, en wie van zijn of haar klasgenoten, vrienden en/of familieleden allemaal 

getest moeten worden (via bron- en contactonderzoek).  

  



 
 

 
 

 

 

 

Is de uitslag negatief? Dan is er geen coronavirus bij uw kind gevonden. Uw kind kan 

gewoon naar school. Wel moet uw kind zich nog steeds aan alle coronaregels (op school) 

houden. 

In onze laatste berichtgeving hebben wij u geïnformeerd over het ‘risicogericht testen’ op 

school, in het geval van besmettingen in de klas. Deze maatregel blijft van kracht. Mocht u 

hier nog geen toestemming voor hebben gegeven en u wilt dit alsnog doen dan kunt u dit 

aangeven in SomToday.  

Houd je aan de richtlijnen in het coronaprotocol 
We snappen heel goed dat sommigen het ook spannend vinden om weer met z’n allen naar 

school te gaan. Wel vertrouwen wij erop dat we samen zorgen voor een mooie en veilige 

afsluiting van het schooljaar. 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij de mentor van uw zoon/dochter.  

 
3 juni afwijkend rooster 
 
Op 3 juni zal er een afwijkend rooster zijn voor alle leerlingen.  

Een groot aantal van de leerlingen zijn vrij deze dag. Voor anderen geldt dat er alleen 

toetsing of overige activiteiten doorgaan. Uw zoon/dochter kan zien in zijn/haar rooster of 

hij/zij verwacht wordt op school en waar. 

 

Baskets 
 

De Marke heeft van de ouderraad twee verplaatsbare 

baskets gekregen waarmee de leerlingen in de pauzes 

en tussenuren kunnen basketballen. Heel hartelijk 

bedankt! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Coronacijfers 

Wij informeren u 1 keer in de 2 weken over de Corona besmettingen, quarantaines en ziekte 

bij onze leerlingen en collega’s. Dit doen wij in overleg met de GGD. Het advies van de GGD 

is dat leerlingen uit het VO onderling altijd tot de ‘overige contacten’ worden gerekend en dus 

gewoon naar school mogen. Wel blijven wij u vragen om waakzaam te zijn op klachten. Bij 

klachten blijft het advies: laat uw kind thuis en laat uw kind testen.  

De cijfers zijn niet altijd compleet. Dit heeft te maken 

met de geldende AVG wet. U als ouder(s)/verzorger(s) 

hoeft niet aan te geven of uw kind Corona of Corona-

gerelateerde klachten heeft.  

Momenteel hebben wij 1 medewerker die besmet is 

met Corona. We hebben 0 medewerkers in 

quarantaine thuis en 0 medewerkers met Corona gerelateerde klachten zit thuis en wachten 

op de test of de testuitslag.  

Op dit moment zijn er geen  leerlingen bij ons bekend die Corona hebben. 4 leerlingen zitten 

in quarantaine. Daarnaast zijn er 14 leerlingen ziek. Dit kunnen ook andere klachten zijn dan 

Corona gerelateerde klachten. 

Wij wensen hen heel veel beterschap. 

 

Vragen? 

Heeft u vragen over de inhoud van deze nieuwsbrief neemt u dan contact op met de mentor 

van uw zoon/dochter. 

 


