
 

 

 

 

 

 

Betreft: Opening scholen na de Kerstvakantie 

       

       Leiden, 4 januari 2022  

 

Beste ouders en leerlingen, 

  

Allereerst natuurlijk de beste wensen voor 2022!  

 

Wat ons betreft beginnen we het jaar goed, want de scholen voor primair en voortgezet onderwijs kunnen na de 

kerstvakantie hun deuren openen voor alle leerlingen. Dat heeft het kabinet 3 januari 2022 besloten op basis van het OMT-

advies over het onderwijs (zie ook www.rijksoverheid.nl). We zijn blij dat ook onze leerlingen weer naar school kunnen; fysiek 

onderwijs is zowel voor de cognitieve als de mentale en sociale ontwikkeling van jongeren essentieel.  

De lessen starten 10 januari vanaf het derde uur (10.30 uur). Toetsweek 2 gaat door volgens planning. Alle toetsen vinden 

fysiek plaats op school. 

 

Vanaf 10 januari gelden in het voortgezet onderwijs dezelfde coronaregels als voor de lockdown: 

 

Basisregels 

Op school houdt iedereen zich aan de basisregels, zoals handen wassen en laten testen bij de GGD bij klachten die 

lijken op corona. 

 

Afstand houden 

Waar het kan, blijft onderwijspersoneel op 1,5 meter afstand van elkaar. Leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand te 

houden van elkaar en medewerkers. Respecteer een leerling of collega als deze zelf aangeeft de 1,5 meter afstand 

écht te willen bewaren. 

  

Leswisselingen en pauzes 

We moeten ervoor zorgen dat medewerkers en leerlingen elkaar zo min mogelijk tegenkomen in de gangen. Dat doen 

we als volgt: eerst verplaatsen zich de docenten, daarna de leerlingen. Onze leerlingen zijn dus korte tijd zonder 

toezicht aanwezig in lokalen. We doen bij onze leerlingen een beroep op een gevoel van collectief eigenaarschap en 

autonomie om hiervan een succes te maken. De leerlingen pauzeren bij voorkeur op het schoolplein. Aan het einde 

van de pauze gaan de leerlingen direct     naar hun lokaal. De docenten volgen daarna. 

 

Mondkapje 

Het dragen van een mondkapje is verplicht. Leerlingen en medewerkers die door de school lopen, dragen een 

mondkapje. In de klas mag het mondkapje af. Leerlingen dienen zelf voor een mondkapje te zorgen. Bij de conciërge 

zijn eventueel mondkapjes verkrijgbaar voor 50 eurocent. De opbrengst hiervan gaat naar de voedselbank. 

 

Zelftesten 

Leerlingen en medewerkers krijgen het advies om zichzelf 2 keer per week te testen op het coronavirus. Zo helpen ze 

het coronavirus zo veel mogelijk buiten de schooldeuren te houden. Dit testadvies geldt voor iedereen, dus óók voor 

gevaccineerde. Zelftesten zijn verkrijgbaar bij de conciërge.  

 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/01/03/primair-en-voortgezet-onderwijs-en-bso-gaan-weer-open-na-kerstvakantie
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2022/01/03/coronaregels-in-het-primair-en-voortgezet-onderwijs-vanaf-10-januari
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels
https://coronatest.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/gezondheid-en-zorg/symptomen-coronavirus
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/gezondheid-en-zorg/symptomen-coronavirus
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/testen-onderwijs


Ventilatie 

Ons schoolgebouw voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit voor bestaande bouw. Dit betekent dat luchtverversing 

kan plaatsvinden door natuurlijk ventileren (spuien met de ramen en deuren open) en door de vernieuwde 

mechanische ventilatie. We zetten zo veel als mogelijk tijdens de lessen ramen en deuren open, zodat dwarsventilatie 

optreedt. Houd dus rekening met de weersomstandigheden en trek verschillende lagen kleding aan. Raadpleeg de 

actuele weersomstandigheden op de Mariënpoelstraat via ons BonaWeerstation. Ga naar 

www.mijneigenweer.nl/bon@tmosphere/ . 

 

Ouders / verzorgers 

Ouders of verzorgers komen alleen in de school op uitnodiging van de schoolleiding. 

 

Thuiswerken 

Medewerkers die niet op school hoeven te zijn, werken vanuit huis. Vergaderingen zijn niet op school, maar online. 

 

Thuisblijven (in quarantaine) 

In de volgende gevallen blijven medewerkers en leerlingen thuis en laten zich testen. Ook als zij beschermd zijn tegen 

corona: 

• bij klachten die passen bij het coronavirus; 

• als een huisgenoot positief test op corona 

 

Een docent die in quarantaine zit, verzorgt zoveel als mogelijk online les. Voor de onderbouw worden 

onderwijsassistenten of docenten ingezet zodat de leerlingen de online les in het lokaal kunnen volgen.  

 

Als een leerling meerdere dagen in quarantaine verblijft, dan is de les online te volgen, in zogeheten hoorcollege stijl.  

De ouders dienen hiertoe een verzoek in bij de teamleider. Deze informeert de docent. De leerling wordt vervolgens 

door de docent uitgenodigd via Microsoft Teams voor de online les. Let wel: de les is alleen te beluisteren! 

Zieke leerlingen blijven thuis en werken aan hun herstel, zij volgen dus geen onderwijs. 

 

Via deze link vindt u meer informatie over de quarantaineregels als iemand nauw contact heeft gehad met iemand die 

is besmet met het coronavirus. Dat is het geval bij een contact langer dan 15 minuten (op een dag), en op minder dan 

1,5 meter van elkaar. Volg altijd het advies van de GGD! 

 

Ter afsluiting 

Zoals reeds gezegd zijn we blij dat de school weer geheel open gaat. Dat willen we ook zo houden en daar gaan we 

ook alles voor doen. We rekenen er op dat élke leerling en medewerker de eigen verantwoordelijkheid neemt om de 

situatie op school zo veilig mogelijk te houden. Als iedereen zich houdt aan bovenstaande regels en we elkaar daar 

ook op aanspreken, kunnen we het klimaat in de school prettig en veilig houden. Alvast bedankt daarvoor en we 

rekenen op u als ouder en jou als leerling!  

 

 

Nog een prettige vakantie en tot volgende week! 

 

 

 

Een hartelijke groet, 

 

De schoolleiding 

 

 

http://www.mijneigenweer.nl/bon%40tmosphere/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/gezondheid-en-zorg/symptomen-coronavirus
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/in-thuisquarantaine-door-corona
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/quarantaine

