
 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de 
leerlingen van Symbion  
 
 
 
 
 
 
Datum: 4 januari 2022 
Kenmerk: PrO/ag/adm 
Betreft: Scholen weer open 
 
 
 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerling, 
 
Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar! Hopelijk heeft u fijne feestdagen achter de 
rug en geniet uw zoon/dochter momenteel van een ontspannen vakantie. 
 
Gisteren is er weer een persconferentie van het (demissionair) kabinet geweest. Met plezier 
kan ik u laten weten dat de scholen voor voortgezet onderwijs vanaf maandag weer 
helemaal open zijn. Uw zoon/dochter is maandag 10 januari op de normale tijd weer van 
harte welkom op school! De mentor zal voor de zekerheid nog wel een berichtje aan de 
leerlingen sturen over de aanvangstijd maandag. 
 
De maatregelen zoals die voor de kerstvakantie golden, zijn nog steeds van toepassing. 
 
Gescheiden ingangen  
Om te voorkomen dat iedereen tegelijk door de hoofdingang naar binnen wil, maken we 
gebruik van meerdere ingangen. Dit gaat op dezelfde manier als voor de kerstvakantie en is 
bij de leerlingen bekend. 
 
2x per week zelftesten  
Voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs en al het personeel geldt: twee keer per week 
thuis een preventieve zelftest doen, zo nodig met hulp van ouders/verzorgers. Als de test 
positief is, gaat de persoon en de rest van het gezin in quarantaine en laten zich testen in de 
GGD-teststraat. Als de test negatief is, kan de leerling of medewerker naar school. Dit 
dringende test-advies geldt voor iedereen, dus ook voor gevaccineerden. 
 
Voor de vakantie heeft elke leerling zelftesten mee naar huis gekregen. De bedoeling is dat 
één ervan aanstaande zondag gebruikt wordt. Vanaf maandag zijn de zelftesten weer gratis 
op school te krijgen. 
 
Afstand  
Volwassenen houden 1,5 meter afstand tot elkaar. Leerlingen en volwassenen houden 1,5 
meter afstand tot elkaar. Om de afstand te kunnen bewaren houden we op drukke gangen 
zoveel mogelijk rechts aan. Leerlingen hoeven onderling geen afstand te houden. 
 
 



 

Mondkapje  
Bij verplaatsing geldt mondkapjesplicht. Dus als je in het lokaal, of door de gang loopt, draag 
je een mondkapje, net als voor de vakantie. 
 
Verkoudheidsklachten  
Bij klachten thuisblijven. Het advies is om je bij verkoudheidsklachten te laten testen bij de 
GGD. Bij een positieve uitslag blijf je thuis, bij een negatieve uitslag kan je weer op school 
komen. 
 
Hygiëne  
Vaak de handen wassen met water en zeep. Op verschillende plekken op school staan 
ontsmettingsmiddelen, maak er gebruik van. Hoesten en niesen in de elleboog. 
 
Ik wens alle leerlingen een mooie start van het jaar! 
 
Hartelijke groet,  

  
Anja Geritz 
Algemeen directeur Praktijkscholen Quadraam 


