Aan alle leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s)

Maastricht, 28 november 2021
Ons kenmerk: LIN/THJ/2411174
Betreft: strengere maatregelen per 28 november 2021

Beste leerlingen, ouders en verzorgers,
In de persconferentie van 26 november jl. zijn nieuwe maatregelen aangekondigd om de verspreiding van
het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen zijn drie weken geldig en zijn na te lezen op de website
van de rijksoverheid.
De school blijft open en de lessen gaan zoveel mogelijk volgens rooster fysiek door. Als we vanwege veel
thuiszittende leerlingen en/of docenten overstappen op online/hybride onderwijs dan zullen we jullie van
te voren informeren.
Welke coronamaatregelen zijn van toepassing?
Vanaf morgen, maandag 29 november geldt er een mondkapjesplicht in het onderwijs.
Dit betekent dat je je mondkapje draagt als je je door de school beweegt. Als je op je plek zit in de klas, mag
het mondkapje weer af. Dit is dezelfde regel als vorig jaar schooljaar. Geef iemand ruimte als hij/zij erom
vraagt.
Op school gelden de basisregels voor de hygiëne:
 Was/desinfecteer vaak en grondig je handen;
 Hoest en nies in je elleboog;
 Ventileren;
 Blijf thuis bij klachten en laat je direct testen bij de GGD ook als je gevaccineerd bent.
Hoe zit het met zelftesten en quarantaine?
De overheid adviseert leerlingen en medewerkers twee keer per week preventief een zelftest doen. De
zelftesten kun je ophalen bij de medewerkers van de servicebalie. Preventief zelftesten blijft uiteraard
vrijwillig.
We benadrukken nogmaals dat je bij klachten thuis moet blijven en een test bij de GGD laat doen, ook als je
gevaccineerd bent. Is iemand uit je gezin (een huisgenoot) besmet? Dan moet je in quarantaine, ook als je
gevaccineerd bent. Wanneer je thuis moet blijven kun je goed lezen in de beslisboom 12+ van het RIVM,
BOinK en AJN Jeugdartsen Nederland.
Bij meerdere besmettingen in de school of in de klas volgen wij het advies van de GGD. Dit kan betekenen
dat er een klas of meerdere klassen een periode thuis moeten blijven. Mocht dit nodig zijn, dan zullen wij u
hier uiteraard schriftelijk over informeren.
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Hoe verder?
Alle lesgerelateerde activiteiten hebben prioriteit. Voor de niet-lesgerelateerde activiteiten zoals
ouderavonden, informatiebijeenkomsten, etc. gaan we op zoek naar een andere datum of vorm (online).
We houden jullie hierover op de hoogte.
Het kabinet neemt op 14 december een nieuwe beslissing over de maatregelen. We laten jullie weten wat
dit tegen die tijd betekent voor onze school.
Heb je vragen? Stel deze gerust aan je mentor. Heb je een kwetsbare gezondheid? Dan kun je met je
mentor afspraken maken over bijvoorbeeld online onderwijs.
Alle medewerkers van de school zetten alles op alles om het onderwijs goed aan te blijven bieden, zowel
fysiek als online. We wensen iedereen ondanks alles een goede voortzetting van dit schooljaar.

Met vriendelijke groet, namens de schoolleiding,

P.M. Linsen
Rector
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