
Heemskerk, 27-11-2021 

 

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

Tijdens de persconferentie van gisteravond 26 november is er - ook voor het onderwijs - een aantal 

nieuwe maatregelen aangekondigd. Het goede nieuws is dat we open mogen blijven en dat we 

ondanks de besmettingscijfers binnen de scholen de leerlingen mogen blijven ontvangen om gewoon 

fysiek onderwijs te blijven verzorgen. 

Wij zijn echter wel genoodzaakt opnieuw een aantal maatregelen te treffen.  

1. Naast de standaard hygiëneregels: 

a. regelmatig even je handen te wassen/te desinfecteren (te starten bij binnenkomst), 

b. de 1,5 meter afstand te houden tussen de leerlingen en de medewerkers van de school,  

c. voldoende te ventileren in de ruimtes en  

d. natuurlijk thuis te blijven bij klachten (dus ook bij een lichte verkoudheid!) én je dan te 

laten testen bij de GGD,  

2. wordt het opnieuw verplicht om vanaf maandag a.s. tijdens het verplaatsen binnen de 

school een mondkapje te dragen. Dat betekent dus dat de leerlingen al starten om met een 

mondkapje de school binnen te komen. Alleen leerlingen met een medische verklaring 

kunnen hiervan worden vrijgesteld.  

3. Ook wordt er een duidelijk oproep gedaan aan zowel de leerlingen als onze medewerkers om 

twee keer per week preventief een zelftest te doen. Wij zullen maandag a.s. aan iedere 

leerling twee testen meegeven. De leerlingen kunnen, net als nu, in het vervolg de zelftesten 

ophalen bij de receptie. We doen een dringend beroep op jullie allen om de regels na te 

leven en zo ervoor te zorgen dat het risico zo klein mogelijk blijft.     

4. Naast deze maatregelen zullen we komende week ook wederom looproutes aan gaan 

brengen. Daarmee kunnen we de leerlingenverplaatsingen binnen de school zo goed 

mogelijk laten verlopen.  

Ik hoop van harte dat we elkaar en met deze set maatregelen het onderwijs tot aan kerstvakantie 

open kunnen houden. Dan hebben we met de twee weken vakantie een “natuurlijke” lockdown, 

althans wat betreft het onderwijs, en hoop ik met jullie dat de situatie rondom Corona sterk 

verbeterd zal zijn. 

Ik doe een dringend beroep op iedereen om de regels zo goed mogelijk na te leven en rekening te 

houden met elkaar. Alleen samen kunnen we het risico zo klein mogelijk laten zijn en zo het 

onderwijs open houden.  

 

Met vriendelijke groet, 

Rob Feenstra    
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