
 

Aan alle leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) 
 
 
 
 
Nijmegen, 4 januari 2022 
Betreft: heropening school na de kerstvakantie 
 
 
Beste leerlingen en ouder(s)/verzorger(s),  
 
Voor ons is het nieuwe jaar goed begonnen, want gisteren kwam het bericht dat de scholen voor PO 
en VO volgende week weer open mogen. We zijn erg blij met dit besluit omdat fysiek onderwijs veel 
effectiever is. Bovendien vinden we het heel belangrijk dat jullie elkaar kunnen blijven ontmoeten. 
De maatregelen die er vóór de schoolsluiting waren, blijven gelden. Dit om ervoor te zorgen dat de 
scholen zo lang mogelijk open kunnen blijven.  
 
In deze brief informeren we je over: 
• de maatregelen voor leerlingen en ouders  
• zelftesten 
• de studiedag van 10 januari aanstaande 

 
1. Maatregelen voor leerlingen en ouders 

 -  Je bent verplicht een mondkapje te dragen als je je door de school beweegt. In de klas en op een 
vaste zitplek mag het mondkapje af.  

- Je hoeft geen 1,5 meter afstand te houden van elkaar en medewerkers. Er zijn medewerkers die 
ervoor kiezen de 1,5 meter afstand wel te houden, we vragen je daarmee rekening te houden.  

- Bij praktijklessen of in contact waarin de 1,5 meter afstand moeilijk te bewaren is mag de 
docent je vragen om een mondkapje te dragen.  

- We adviseren je dringend buiten te pauzeren. In de aula staan de buitendeuren open tijdens en 
rondom de pauzes om zoveel mogelijk frisse lucht binnen te laten.  

- Bij de start van de dag en na de pauzes mag je pas bij de tweede bel de gangen van het gebouw 
weer in om naar het lokaal te gaan.  

- Heb je klachten dan blijf je thuis en laat je je testen bij de GGD.  
- Basismaatregelen als handen wassen, desinfecteren bij binnenkomst van het gebouw en in de 

lokalen blijven gelden.  
- Ook blijft het nodig dat we de ramen openhouden om te luchten, tenminste in de pauzes zodat 

er voldoende frisse lucht is. Zorg er dan ook voor dat je warme kleding draagt want jassen in de 
klas zijn nog steeds niet toegestaan.  

- Moet je in quarantaine of ben je besmet dan kun je de les vanuit thuis volgen. Dit werkt op 
dezelfde manier als in december wat betreft de gedragsverwachtingen en het melden van 
online aanwezigheid.  

- Docenten die thuis moeten blijven, geven de les online vanuit huis. Voor leerjaar 1 t/m 3 geldt 
dat wanneer een vervanger beschikbaar is, die toezicht houdt in de klas. Voor leerjaar 4 t/m 6 



 

geldt dit ook zonder vervanger, online lessen kunnen gevolgd worden in de aula, treinzitjes, 
studiehuis, kunstplein en mediatheek. Voor de bovenbouw wordt gemonitord of er voldoende 
rustige plekken zijn om de lessen online te kunnen volgen.  

- Ouders of verzorgers komen niet in de school, tenzij noodzakelijk.  
- Feesten en excursies kunnen voorlopig niet doorgaan; wat later kan wordt uitgesteld tot de 

maatregelen het weer toelaten. 
  
2. Zelftesten 

Voor iedereen, gevaccineerd en niet-gevaccineerd, geldt het dringende  advies om je 2x per week 
preventief te testen. Is de zelftest negatief, dan kun je gewoon naar school komen. Is de zelftest 
positief, dan blijf je thuis en wordt geadviseerd om een PCR-test bij de GGD te doen om de 
besmetting te bevestigen. De zelftesten worden op school gratis verstrekt.   
 
3.  Studiedag 
 
Op 10 januari hebben de medewerkers van school een studiedag. Jullie zijn dan vrij. De lessen starten  
weer op dinsdag 11 januari. 
 
We wensen jullie nog een paar fijne vakantiedagen toe! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Willeke Rijkers, conrector 
 
Martinette Selten, rector 
 
 
 


