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Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s),
Inmiddels zijn we alweer een aantal weken met het nieuwe schooljaar gestart. We hopen dat de start
voor iedereen op een prettige manier is verlopen. Wij zijn in ieder geval erg blij dat we alle leerlingen
weer op school kunnen ontvangen.
In het onderwijs zijn vanaf 25 september versoepelingen van de coronaregels mogelijk. Met deze brief
informeren wij jou/u over deze versoepelingen bij ons op school en over de basisregels die blijven
gelden.
Mondkapje en 1,5 meter
Leerlingen en medewerkers hoeven vanaf 25 september op school geen mondkapje meer te dragen.
Ook vervalt de verplichte 1,5 meter afstand tussen leerlingen en onderwijspersoneel en tussen
onderwijspersoneel onderling. Mocht de leerling of het personeelslid het zelf prettig vinden om een
mondkapje te dragen, dan mag dat natuurlijk wel.
Zelftesten en quarantaine
Voor leerlingen en medewerkers die (nog) niet beschermd zijn tegen corona, geldt het advies om twee
keer per week thuis preventief een zelftest te doen. De zelftesten kan de leerling ophalen bij de
mentor. Het gebruik van een zelftest is altijd vrijwillig. Maakt de leerling geen gebruik van een zelftest
dan heeft dat geen gevolgen, hij of zij kan gewoon naar school. Twijfels over wel of niet naar school
gaan? Raadpleeg dan de beslisboom.
Een leerling of medewerker die nog niet beschermd is tegen corona gaat in quarantaine als hij of zij in
nauw contact is geweest met iemand die besmet is met het coronavirus. Ben je beschermd, dan hoef
je niet in quarantaine. Op de website van het RIVM staat precies wanneer je beschermd bent tegen
corona.
Basisregels blijven
Deze basisregels blijven gelden: was vaak de handen, geef elkaar de ruimte, zorg voor frisse lucht,
blijf thuis bij klachten en laat je testen bij de GGD. Wie positief test gaat in quarantaine. Meer
informatie over de corona-maatregelen op school is te vinden op de website van de Rijksoverheid.
We vertrouwen erop dat met bovenstaande versoepelingen én de basisregels zowel onze leerlingen
als medewerkers veilig naar school kunnen. We wensen ieder een heel mooi schooljaar toe.
Met vriendelijke groet,

J. van Beek
Directeur ONC Clauslaan

