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Beste leerling, beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

 

 

Namens alle medewerkers van het Elzendaalcollege wensen we iedereen een mooi 

en gezond 2022! 

 

Op maandag 3 januari heeft het demissionaire kabinet bekendgemaakt dat de basis- 

en middelbare scholen vanaf 10 januari weer open gaan. Daar zijn we heel blij mee.  

Fysiek onderwijs is enorm belangrijk, zowel voor het leerproces als voor de sociale 

ontwikkeling.   

 

Basisregels 

Van eveneens groot belang is onze gezondheid en gevoel van veiligheid. We vragen 

daarom de basisregels voor het voortgezet onderwijs, zoals het 2x per week 

zelftesten en het dragen van een mondkapje, nog eens goed na te lezen en 

zorgvuldig op te volgen. De basisregels staan op pagina 2 van deze brief.  

 

Mogelijk toenemend aantal besmettingen  

We weten dat de omikronvariant van het coronavirus zorgt voor een toenemend 

aantal besmettingen. Voor onze school betekent het dat we de komende weken 

(weer) te maken krijgen met leerlingen en collega’s in quarantaine. Dat gaat van ons 

allen extra inzet en energie vragen, bijvoorbeeld voor het volgen of geven van een 

les vanuit thuis. Het onderwijs voor onze leerlingen staat voorop en is gebaat bij 

begrip voor elkaar en voor elkaars situatie in deze voortdurende coronacrisis. Laten 

we elkaar hierin blijven steunen. 

 

Houd moed en blijf gezond.  

 

Met vriendelijke groet,  
 

Margriet Grutters – conrector 
Sjaak Simons – vestigingsdirecteur 
Lisette Verstegen – waarnemend rector 
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Basisregels (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-

19/onderwijs-en-kinderopvang/voortgezet-onderwijs)  

• Afstand houden 

Leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van elkaar. Daarnaast 

geldt het advies dat leerlingen 1,5 meter afstand houden tot de docent, indien 

mogelijk. 

• Mondkapje 

Leerlingen en medewerkers die door de school lopen, dragen een mondkapje. 

In de klas mag het mondkapje af. 

• Alleen leerlingen en medewerkers in de school 

Ouders of verzorgers komen alleen de school in als dit echt niet anders kan. 

• Wanneer zelftest doen? 

Leerlingen en medewerkers doen 2x per week een coronazelftest: 

- thuis, dus voor zij naar school gaan, 

- ook als er geen klachten zijn, 

- ook als zij gevaccineerd zijn, 

- ook als zij corona hebben gehad (maar dan pas 8 weken na de besmetting). 

Zo helpen ze het coronavirus zoveel mogelijk buiten de schooldeuren te 

houden. Onderwijspersoneel en leerlingen krijgen de zelftesten gratis op 

school. 

Uitslag zelftest negatief 

De leerling of leraar kan gewoon naar school. 

Uitslag zelftest positief 

Als de leerling of leraar een positieve coronazelftest heeft: 

 - blijf thuis 

- blijven alle huisgenoten thuis, 

- laat de leraar of leerling met positieve zelftest zich testen bij de GGD. 

• Onderwijspersoneel en leerlingen met klachten 

Heeft een medewerker of leerling klachten die passen bij het coronavirus? 

Doe dan het volgende: 

- blijf thuis. 

- laat u testen bij de GGD, of doe een zelftest. 

- als de uitslag van de zelftest negatief is, kan de medewerker of leerling naar 

school. Is de uitslag van de zelftest positief? Maak dan alsnog direct een 

testafspraak bij de GGD. 

• Huisgenoot positief 

-blijf thuis 

-laat u testen bij de GGD 
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