
 
10 december 2021 

Zelftesten Corona 
Op school zijn 2 zelftesten per week beschikbaar voor alle leerlingen en voor het 

personeel. Het protocol voor het voortgezet onderwijs (https://www.vo-

raad.nl/system/downloads/attachments/000/001/334/original/Protocol_Onderwijs_tijd

ens_corona.pdf) meldt:  

• Voor zowel gevaccineerde als niet-gevaccineerde leerlingen en medewerkers 

geldt het advies om zich 2x per week preventief te testen. 

• Met ingang van deze week is nieuw dat bij milde klachten een zelftest volstaat. Is 

de zelftest negatief, dan kun je naar school komen. Is de zelftest positief, dan blijf 

je thuis en word je geadviseerd om een PCR-test bij de GGD te doen om de 

besmetting te bevestigen.  

• Heb je aanhoudend milde klachten of klachten van ernstigere aard die passen bij 

corona? Laat je dan testen bij de GGD.  

• Milde klachten zijn neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of 

een verhoging tot 38 graden (bron: RIVM https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-

19/ziekte).  

• Zorg ervoor dat je altijd een zelftest thuis hebt. Als je er meer nodig hebt dan de 

twee ‘preventieve’ zelftesten, kun je zelftesten ophalen bij de coördinatoren of 

het Frontoffice.  

Klassenteambesprekingen 

In voorbereiding op de uitreiking van het eerste rapport zijn van maandag 13 t/m 

donderdag 16 december de klassenteambesprekingen. De lessen vervallen dan in 

de meeste gevallen na les 4, 12.10 uur. Voor enkele klassen is er wel een vijfde uur, 

o.a. CKV.  Leerlingen die werk in te halen hebben, kunnen daarvoor ingepland 

worden, in overleg met de vakdocent. 

Kerstviering leerjaar 3 en 4 

Het tweejaarlijkse gala voor leerjaar 3 en 4 is geannuleerd. Indien mogelijk 

organiseren we in het voorjaar alsnog een gala. Voor leerjaar 3 en 4 is er op 

donderdag 23 december een kerstactiviteit. De leerlingen zijn van harte welkom 

vanaf 14.30 uur tot uiterlijk 16.30 uur. Een deel van de viering is buiten, dus zorg 

voor warme kleding. De middag heeft geen verplichtend karakter, maar we hopen op 

een gezellige middag met onze leerlingen en personeel. 

Kerstviering leerjaar 1 en 2 

Op vrijdag 24 december is er een kerstactiviteit gepland voor de leerlingen van 

leerjaar 1 en 2, vanaf 9.30 uur tot uiterlijk 11.30 uur. De voorbereidingen daarvoor 

zijn in volle gang. Met de actie ‘een heitje voor een karweitje’ wordt er geld 

opgehaald voor een goed doel, dit jaar is dat de stichting Fiokids (https://fiokids.nl/) 

Op vrijdagmorgen is er een activiteit met de mentorklas, aansluitend start de 

kerstvakantie. 

Met vriendelijke groet, 

Sjaak Simons, vestigingsdirecteur 

Margriet Grutters, conrector 
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