
 

 

  

 

 

 

 

Aan alle leerlingen van het Frits en hun ouder(s)/verzorger(s) 

 

 

 

 
Datum: 3 september 2021 

Ons kenmerk: 210903/mhk/2.CORR/correspondentie algemeen 

Onderwerp: Start schooljaar 2021 - 2022 
 

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

 

Hopelijk heeft iedereen genoten van een heerlijke zomervakantie en is iedereen weer 

voldoende uitgerust om volgende week aan het nieuwe schooljaar te beginnen. We zien 

ernaar uit om al onze leerlingen de komende tijd weer volledig op school te kunnen 

ontvangen! 

 

De overheid heeft 16 augustus middels een brief bekend gemaakt welke regels gelden 

voor het nieuwe schooljaar. Hieronder zet ik kort op een rij welke regels nieuw zijn, en 

welke regels blijven gelden. 

 

Nieuwe regels: 

 Zelftesten is niet meer nodig voor mensen die als immuun beschouwd worden. 

Daaronder wordt door de overheid verstaan een persoon die:  

o 14 dagen of langer geleden een vaccinatieserie heeft afgerond; of 

o 14 dagen of langer geleden 1 vaccinatie heeft gekregen na een 

doorgemaakte COVID-19 infectie; of 

o COVID-19 heeft doorgemaakt minder dan 6 maanden geleden.  

 Personeel en leerlingen die in deze categorie vallen hoeven niet meer in 

quarantaine indien ze een nauw contact van een positief getest persoon zijn (per 

8 juli is het BCO (bron- en contactonderzoek) hierin aangepast); 

 Leerlingen of medewerkers met klachten blijven thuis totdat zij een negatieve 

Coronatest hebben. Dit geldt ook voor leerlingen en medewerkers die al volledig 

gevaccineerd zijn. Daarna mogen zij (ook met klachten) weer naar school komen. 

 

Regels die blijven: 

 De mondkapjesplicht gedurende verplaatsingen door de school blijft gehandhaafd; 

 Leerlingen blijven 1,5 meter afstand van medewerkers houden, en ook de 

afstandsregel tussen medewerkers onderling blijft bestaan. Leerlingen hoeven 

onderling geen afstand te houden; 

 Het dringende verzoek aan alle medewerkers en leerlingen die (nog) niet volledig 

gevaccineerd zijn om zich 2x per week thuis te testen blijft bestaan. De school 

voorziet in gratis zelftesten;  

 Schoolkampen en excursies mogen onder voorwaarden plaatsvinden; 

 De basismaatregelen blijven uiteraard ook van kracht: thuis blijven bij klachten, 

dan direct laten testen bij de GGD, vaak handen wassen, geen handen geven etc.. 

 

Eind september is er opnieuw een persconferentie van het kabinet. We hopen dat de 

laatste maatregelen in het onderwijs dan ook afgeschaft kunnen worden. Met de huidige 

maatregelen zien we geen noodzaak om andere maatregelen op school te nemen. Dat 

betekent dat de lessen plaatsvinden volgens het normale lesrooster (waarbij de lessen 50 

minuten duren en de eerste les om 9.00 uur begint) en er geen sprake is van 

looprichtingen of aparte ingangen.  

 



 

 

 

 

 

 

Dit weekend is het rooster voor leerlingen in te zien. Aanstaande dinsdag worden alle 

leerlingen op school verwacht voor de eerste kennismaking van dit schooljaar met hun 

mentor en met elkaar. De eerste schoolweek zal vooral in het teken staan van de 

kennismaking en introductie. Hierover hebben alle leerlingen al informatie ontvangen.  

 

Wij zijn enthousiast om er weer een mooi schooljaar van te gaan maken voor alle 

leerlingen. Hopelijk een jaar waarin de coronabeperkingen een steeds minder grote rol 

gaan spelen, en waarin we met elkaar leerzame, leuke en inspirerende herinneringen 

kunnen creëren. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
 

 

 

 

 

Rob Schuurmans 

Rector 

 

 

 


