
 

Coronamaatregelen 
Afgelopen vrijdag, 26 november, is er wederom een persconferentie geweest. Daarin 

zijn ook maatregelen voor het voortgezet onderwijs aangekondigd. Daarvoor 

verwijzen wij u naar https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-

19/onderwijs-en-kinderopvang/voortgezet-onderwijs. Daarop hebben wij de volgende 

maatregelen genomen: 

Zelftesten  
Leerlingen en medewerkers krijgen het advies om zichzelf twee keer per week te 

testen op corona. De leerlingen zullen per week twee zelftesten aangeboden 

krijgen.  

Looproutes 
Wij gaan terug naar de eerder geldende looproutes. Dat betekent dat: 

• leerlingen de kortste route naar buiten nemen. 

• wanneer leerlingen les hebben in lokaal 1 t/m 10, zij binnendoor naar boven 

gaan en buitenom naar beneden. 

Ventileren in de klas 
Het ventileren van de klaslokalen is erg belangrijk. Doordat het buiten kouder 

wordt, zal het in de school ook kouder zijn. Daarom staan wij de leerlingen toe om 

hun jas in de klas te dragen. Sjaals, petten, mutsen en handschoenen gaan in de 

kluis. 

Lesuitval 
Met het oplopen van het aantal besmettingen krijgen wij op school ook te maken, 

zowel bij leerlingen als bij collega’s. Bij ziekmelding van een leerling wordt met 

ouders/verzorgers besproken of leerlingen op afstand lessen volgen.  

Daarnaast hebben ook wij te maken met uitval van collega’s. Wij doen ons uiterste 

best om de lessen zoveel als mogelijk door te laten gaan en lesuitval te beperken. 

Wij rekenen op uw begrip in dezen. 

Thuisblijven of niet 
Wij kunnen ons voorstellen dat het soms lastig is om te bepalen of uw 

zoon/dochter al dan niet naar school mag komen. In onderstaande link vindt u 

daarover de meest recente richtlijnen: https://ajnjeugdartsen.nl/wp-

content/uploads/2021/11/Beslisboom-12-jaar-plus-uit-of-thuis-

BOinK_AJN_RIVM_231121.pdf 

Ouders in de school 
Ouders/verzorgers komen niet in de school, tenzij dit echt noodzakelijk is. Dit gaat 

in overleg tussen ouders/verzorgers en de betrokken medewerker. 

Mondkapjes 

Vanaf deze week zijn de mondkapjes weer verplicht in het voortgezet onderwijs. 

Vanmorgen kwamen veel leerlingen al op school met een mondkapje. Compliment 

aan alle leerlingen die op deze manier voorbereid op school kwamen! 
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Stage leerjaar 4 
Van 6 t/m 17 december gaan de leerlingen van 4 DP, 4 PIE en 4 ZW op stage. 

Voor 4 Zorg & Welzijn hebben we nog een aantal stageplaatsen nodig, in 

bijvoorbeeld de zorg, kinderopvang, handhaving en op basisscholen. 

Doel is om al onze leerlingen een stageplaats te kunnen bieden. Mocht u nog een 

mogelijkheid kennen vernemen wij dit heel graag. U kunt dit dan mailen naar onze 

decaan, hanneke.noij@elzendaalcollege.nl  

Namens onze leerlingen bij voorbaat hartelijk dank! 

Fietscontrole geannuleerd, leerjaar 1 en 2  
Door de opgelopen Coronabesmettingen en de daaruit voortvloeiende risico’s 
hebben de vrijwilligers van het VVN afdeling Gennep die zouden assisteren tijdens 
de geplande fietscontrole van aanstaande donderdag besloten zich terug te trekken. 
In overleg is besloten de fietscontrole voor klas 1 en 2 te laten vervallen. 
Toch willen wij ouders en leerlingen oproepen om het belang van goede 
fietsverlichting en het gebruiken ervan te bespreken. Uiteraard omdat dit enerzijds 
belangrijk is voor de veiligheid van onze leerlingen in de komende donkere dagen, en 
anderzijds ook doordat de politie heeft aangekondigd in de maand december te gaan 
controleren op fietsverlichting.  
Voorkomen is beter dan genezen!   
Hieronder nog enkele links van Veilig Verkeer Nederland:   
Zo repareer jij je fietsverlichting | Veilig Verkeer Nederland (vvn.nl)   

De voordelen van vaste fietsverlichting | Veilig Verkeer Nederland (vvn.nl)   
De regels voor fietsverlichting | Veilig Verkeer Nederland (vvn.nl)  

 
 

Met vriendelijke groet, 

Sjaak Simons, vestigingsdirecteur 

Margriet Grutters, conrector 
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