
Boxmeer/Gennep, 16 november 2021 
 

Beste leerling, beste ouder(s), verzorger(s), 
 
Afgelopen vrijdag heeft het kabinet weer een aantal coronamaatregelen bekend 
gemaakt die hopelijk gaan leiden tot een vermindering van het aantal besmettingen. 
En vooral leiden tot een verminderde druk op de zorg.  
 
Voor het middelbaar onderwijs zijn er echter geen nieuwe maatregelen. We zijn blij 
dat we elke dag alle leerlingen onderwijs kunnen blijven geven. Daarnaast zijn we 
bezorgd om de gezondheid en veiligheid van ons allen.  
 
We zetten alle maatregelen op een rijtje: 
 
Basismaatregelen  

 Blijf thuis bij klachten en laat je zo snel mogelijk testen 

 Was regelmatig je handen, nies/hoest in je elleboog, schud geen handen 

 Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van je docent.  
 

De mondkapjesplicht komt niet terug op onze school. Eenieder die zich echter 
prettiger voelt mét een mondkapje moedigen we aan deze te dragen.  
 
Op school hebben we zelftesten voor iedereen vrij beschikbaar. De leerlingen die 
niet-immuun zijn, vragen we tweemaal per week preventief te testen.  
 
We ventileren de lokalen tijdens de lessenwissels en in de pauzes.  
 
Quarantaine 
Blijf thuis in quarantaine: 

 bij klachten die passen bij corona  

 als je bij de GGD positief getest bent op corona  

 als je een positieve uitslag had van een zelftest en wacht op de uitslag van de 
coronatest bij de GGD  

 als een huisgenoot positief is getest op corona  

 als je nauw contact hebt gehad met een besmette persoon (minimaal 15 minuten 
binnen 1,5 meter) en je bent nog niet immuun.  

 
Bij quarantaine thuis verwachten we je online in de les, tenzij anders is afgesproken.  
 
Excursies, activiteiten en informatieavonden  
We streven ernaar excursies en activiteiten door te laten gaan. Mocht een excursie of 
activiteit niet doorgaan, dan informeren we je.  
Informatieavonden op school gaan alleen fysiek door wanneer we deze veilig kunnen 
organiseren op 1,5 meter onderling. De meeste avonden zullen we daarom digitaal of 
op een later tijdstip organiseren. We houden u daarvan op de hoogte.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Lisette Verstegen 
Waarnemend rector 


