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Aan de ouder(s)/verzorger(s) en alle leerlingen 
 
Alkmaar, 29 november 2021 
 
 
Betreft: Nieuwe coronamaatregelen 
Kenmerk: ASP/MULA/2111.165 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s),  
Beste leerling, 
 
De persconferentie afgelopen vrijdag door premier Rutte heeft ons meer duidelijkheid gegeven over 

welke maatregelen worden ingezet om het coronavirus de pas af te snijden. Gelukkig kunnen de 

scholen open blijven!  

Het verzorgen van goed onderwijs in een relatief onveilige situatie, waarin het verzuim van leerlingen 

en medewerkers hoog is en waar onderstaande maatregelen moeten worden nageleefd, vraagt veel 

van iedereen in de school, van leraren, van onderwijsondersteunend personeel, van schoolleiders en 

ook van u als ouder/verzorger! Samen kunnen we ervoor zorgen, dat we zo goed en zorgvuldig 

mogelijk door de coronacrisis heenkomen, al vraagt dat een lange adem. 

Voor het onderwijs betekenen de aangescherpte maatregelen dat alle leerlingen en medewerkers in 

de gangen weer een mondkapje moeten dragen. Vandaag hebben we mondkapjes uitgedeeld, maar 

vanaf morgen moeten de leerlingen deze zelf meenemen. Indien het mondkapje ontbreekt, bestaat de 

kans dat de leerling eerst moet zorgen aan een mondkapje te komen, bijvoorbeeld door het thuis te 

gaan halen. 

Daarnaast zorgen we weer voor veilige looproutes door de school. De signalen hiervoor worden zo 

spoedig mogelijk aangebracht. 

Verder is het de bedoeling dat leerlingen voor het 1e lesuur begint niet in de kantine verblijven, maar 

direct doorlopen naar het lokaal waar ze het 1e lesuur les zullen hebben. Op deze manier 

verspreiden de leerlingen zich meer door het gebouw. 

De pauzes blijven op de bekende tijden. Leerlingen hoeven geen mondkapje op als ze in de kantine 

verblijven. 

Leerlingen (en medewerkers) krijgen het dringende advies om zichzelf twee keer per week te testen 

met een zelftest. Dit advies geldt ook voor gevaccineerden. Zelftesten zijn gratis af te halen bij de 

conciërgebalie. 

Leerlingen houden 1,5 meter afstand van medewerkers van de school. Onderling hoeven zij geen 

afstand te bewaren.  

Leerlingen met klachten blijven thuis. Een zelftest is een indicatie van een mogelijke besmetting. Bij 

een positieve zelftest laat een leerling zich zo spoedig mogelijk testen bij de GGD. 

-zie verder volgende pagina- 
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Ik wil u vragen zo spoedig mogelijk door te geven aan de verzuimmedewerkers als uw kind 

vanwege corona thuis moet blijven. Ook in het geval van quarantaine vragen we u dit zo spoedig 

mogelijk aan ons te laten weten. 

De bekende hygiënemaatregelen als regelmatig handen wassen gelden nog steeds. 

Helaas kunnen we u als ouder/verzorger tot nader bericht niet meer ontvangen op school. 

Afspraken zullen wél digitaal georganiseerd worden. 

Mocht er aanvullende informatie zijn, dan hoort u dat van mij.  

Ik wens u als ouder/verzorger sterkte in deze moeilijke tijd. 

Met vriendelijke groet, 

Drs. G.H. van Asperen 

rector 

 

 

 


