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Aan alle leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s)  
 
 
 
 
Maastricht, 7 september 2021 
Ons kenmerk: LIN/THI/2109115 
Betreft: informatie coronamaatregelen 
 
 
 
Beste leerlingen, ouder(s) en verzorger(s),  
 
We heten alle leerlingen welkom op school! Alle leerlingen kunnen, net zoals vlak voor de zomervakantie, 
fysiek onderwijs volgen. In deze brief alle praktische zaken op een rij om voor alle leerlingen en 
medewerkers de start van het nieuwe schooljaar goed te laten verlopen. 
  
Welke coronamaatregelen zijn van toepassing? 
In het voortgezet onderwijs gelden de basisregels voor de hygiëne: 

 Was/desinfecteer vaak en grondig je handen; 

 Houd 1,5 meter afstand van elkaar (leerlingen houden 1,5 meter afstand tot volwassenen); 

 Blijf thuis bij klachten en laat je direct testen bij de GGD. 

Daarbij gelden op school dezelfde regels als voor de zomervakantie: draag je mondkapje op de afgesproken 
plaatsen zoals in de gang en tijdens verplaatsingen, ook als je gevaccineerd bent. 
Als je in de klas op je plek zit, mag je mondkapje af.  
 
Hoe zit het met zelftesten en quarantaine? 
Preventief zelftesten blijft uiteraard vrijwillig. Bij leerlingen en medewerkers die immuun zijn, is zelftesten 
niet nodig. Leerlingen en medewerkers die niet immuun zijn, kunnen twee keer per week een zelftest doen. 
De zelftesten kun je ophalen bij de medewerkers van de servicebalie. Je wordt als immuun gezien als je:  

 14 dagen of langer geleden je tweede prik hebt gekregen van BioNTech/Pfizer, Moderna of 
AstraZeneca; of  

 14 dagen of langer geleden je eerste prik hebt gekregen van één van bovenstaande vaccins en 
corona hebt gehad; of 

 28 dagen of langer geleden je Janssen-vaccinatie hebt gekregen; of 
 minder dan 6 maanden geleden corona hebt gehad. 

Ben je in nauw contact (langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter) geweest met iemand die corona 
heeft en ben je (nog) niet immuun? Blijf dan thuis in quarantaine en laat je testen bij de GGD. 
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Hoe verder? 
Het kabinet streeft ernaar om de coronamaatregelen volledig af te bouwen per 1 november 2021.  
De 1,5 meter maatregel wordt, zoals het ernaar uitziet, op 20 september opgeheven. We laten jullie weten 
wat dit tegen die tijd betekent voor onze school.  
 
Heb je nog vragen? Stel deze gerust aan je mentor. Heb je een kwetsbare gezondheid? Dan kun je met je 
mentor afspraken maken over bijvoorbeeld online onderwijs. 
 
We wensen iedereen een prettige start van dit schooljaar, veel plezier en een goede gezondheid!  
 

 
Met vriendelijke groet, 
 
 
P.M. Linsen, 
rector 
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