
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouder(s) / verzorger(s) en leerlingen, 
 

Nog een paar dagen en dan start het nieuwe schooljaar. We hopen dat u en uw kind(eren) een 

goede vakantie hebben gehad. Met frisse moed zetten we alles op alles om uw kind ook dit jaar 

weer goed onderwijs te geven.  

 

Wel hebben we nog te maken met regels vanuit de overheid om de verspreiding van corona te 

beperken. Wat dit betekent voor leerlingen en medewerkers op school, leest u in deze brief.   

 

Na de zomervakantie werken we binnen de school als volgt: 

 Alle leerlingen zijn weer tegelijkertijd welkom op school.  

 Op school hoeven leerlingen onderling geen 1,5 meter afstand te houden van andere 

leerlingen.  

 Leerlingen houden wel 1,5 meter afstand tot de docent en andere medewerkers. 

 Docenten en andere medewerkers houden 1,5 meter afstand tot leerlingen en elkaar.  

 Medewerkers en leerlingen dragen bij verplaatsing in het gebouw een mondkapje.  

 Buiten en binnen de school zijn verplichte looproutes aangegeven. 

 Gymlessen mogen weer binnen en buiten gegeven worden. 

 De kantine/aula mag weer open. Uiteraard geldt ook daar 1,5 meter afstand ten opzichte 

van volwassenen. 

 Blijf thuis bij klachten die passen bij het coronavirus of ga direct naar huis als de klachten 

in de loop van de dag ontstaan en maak dan een afspraak voor een coronatest bij de GGD.  

 We zorgen voor voldoende frisse lucht in de scholen.  

 We houden ons aan de geldende basisregels. Kijk voor alle regels op de website van de 

Rijksoverheid. 

 Op onze scholen blijven we alert op het coronavirus en we nemen bij eventuele 

besmettingen contact op met de GGD Groningen. 

  

Aan alle ouder(s) / verzorger(s) en leerlingen 

van de scholen in het voortgezet onderwijs van 

Openbaar Onderwijs Groningen 

20 augustus 2021   

Start schooljaar    

VD/SvB   

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs
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Op dit moment gelden de volgende regels voor thuisblijven: 

 Huisgenoten van een persoon met coronaklachten en koorts/benauwdheid hoeven niet 

thuis te blijven.  

 Als een persoon positief getest is en besmet is met het coronavirus, blijven alleen de niet-

immune huisgenoten thuis. Immune huisgenoten zonder klachten hoeven niet in 

quarantaine. Je wordt immuun genoemd als: 

- je 14 dagen of langer geleden gevaccineerd bent met Pfizer, Moderna of Astra 

Zeneca; 

- je 14 dagen of langer geleden 1 dosis van bovengenoemde vaccins hebt gehad; 

- je 28 dagen of langer geleden gevaccineerd bent met het Janssen-vaccin; 

- je minder dan 6 maanden geleden corona hebt gehad.  

 lees voor meer informatie de adviezen voor quarantaine van de Rijksoverheid.  

Voor de zomervakantie deelden we zelftesten uit. De richtlijnen hiervoor zijn nu als volgt aangepast: 

 Alleen leerlingen en personeelsleden die als niet-immuun (zie boven) worden beschouwd, 

wordt geadviseerd zich tweemaal per week preventief te testen met een zelftest.  

 Het risicogericht testen (testen naar aanleiding van een besmetting binnen de school) 

vervalt per 23 augustus.  

Deze regels gelden in ieder geval tot 20 september 

De overheid maakt op vrijdag 17 september bekend welke regels gelden vanaf 20 september 

Ook al blijft het afwachten, we hopen dat de overheid dan goed nieuws brengt. Verandert er dan iets 

in de regels? Dan hoort u van ons wat dat betekent voor het onderwijs van uw kind. Wij wensen u en 

uw kind een goede start een mooi schooljaar. Wij hebben er zin in! 

 

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met de schoolleiding.  

 

Met vriendelijke groet, mede namens de schoolleiding, 

  

 

 

 

Akkelys Lukkes    Herbert de Bruijne 

Voorzitter College van Bestuur  Lid College van Bestuur 

 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/in-thuisquarantaine-door-corona

