
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duiven, 2 september 2021 

 

 

 

Beste leerlingen, ouder(s) / verzorger(s), 
 
 
Komende maandag gaat het nieuwe schooljaar weer van start. Hopelijk kom je gezond en 
uitgerust terug van de vakantie. Bij de start van het jaar informeren we je graag kort over de 
start van het jaar en de actuele situatie rond corona.  
 
Nog niet alle leerlingen zijn volledig gevaccineerd. Sommigen kiezen ervoor zich niet te laten 
vaccineren. Er gelden daarom in elk geval nog tot medio september coronamaatregelen op 
school. Vanaf 20 september kan dat veranderen, afhankelijk van besluiten van de minister.  
 
Met deze brief informeren wij je over de coronamaatregelen op school, het gebruik van 
zelftesten voor leerlingen thuis en over het belang van vaccineren. 
 
Coronamaatregelen op school 
Op elke VO-school in Nederland moet iedereen zich ook bij de start van het nieuwe jaar aan 
de volgende maatregelen houden: 
 

1. Leerlingen houden 1,5 meter afstand tot alle medewerkers van de school. 
Medewerkers onderling houden ook 1,5 meter afstand.  

2. Iedereen draagt een mondkapje in de gangen en andere ruimten waar het lastig is 
om 1,5 meter afstand te houden. In het klaslokaal mag het mondkapje af als je zit. 
Omdat we inmiddels geen mondkapjes meer dragen op andere plekken, zal dit 
onwennig voelen. Hopelijk komt er vanaf 20 september verandering in deze situatie. 

3. Leerlingen en medewerkers die nog niet immuun zijn, kunnen zich twee keer per 
week thuis preventief testen. Zie het RIVM voor de precieze definitie van personen 
die als immuun worden beschouwd. Ben je twee weken of langer geleden volledig 
gevaccineerd, dan word je als immuun beschouwd. 

4. Blijf denken aan de basisregels: o.a. handen wassen en bij klachten thuisblijven en 
testen bij de GGD. 

 
Belang van vaccinatie 
Vaccineren is de meest effectieve strategie om besmettingen te voorkomen. Vaccineren is 
nooit verplicht. De verwachting is dat rond half september landelijk ongeveer 70% van de 
leerlingen volledig gevaccineerd is. Bij het onderwijspersoneel is dat bijna 100%. 
 
 

https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco


 

 
 
 
 
 
Mocht je behoefte hebben aan meer informatie over vaccineren, kijk dan de website van het 
Nederlands Jeugdinstituut.  
 
Leerlingen die volledig zijn gevaccineerd hoeven vanaf twee weken daarna niet meer in 
quarantaine als ze als ‘nauw contact’ uit bron- en contactonderzoek van de GGD naar voren 
komen. Ook hoef je dan niet meer twee keer per week preventieve zelftesten thuis te doen. 
Zelftesten worden in de klas nog wel uitgedeeld voor wie niet (volledig) gevaccineerd is. 
 
Preventief zelftesten 
Leerlingen en medewerkers die (nog) niet volledig immuun zijn, wordt geadviseerd om twee 
keer per week thuis een zelftest te gebruiken. Vanaf de start van het jaar tot aan in ieder 
geval 17 september krijgt iedereen die dat wil de zelftesten gratis mee van school. Misschien 
veranderen daarna de regels hierover. Dat is afhankelijk van de overheid. 
 
Is je zelftest positief, blijft dan thuis en maak een testafspraak bij de GGD.  
 
Het gebruik van een zelftest is altijd vrijwillig. Geven je ouders geen toestemming, of wil je 
zelf geen gebruik maken van een zelftest? Dan heeft dat geen gevolgen. Je kunt gewoon 
naar school. 
 
Het risicogericht testen op school vervalt in het nieuwe schooljaar. We willen je wel 
vriendelijk verzoeken op de dag vóór je weer naar school komt een zelftest te doen. Is die 
positief, maak dan een afspraak bij de GGD en blijf nog even thuis tot je weet of je besmet 
bent. 
 
Meer informatie 
Meer informatie over zelftesten vind je op de website van de ouderorganisatie Ouders & 
Onderwijs: www.oudersenonderwijs.nl/zelftesten.  
 
Heb je verder nog vragen, dan kun je uiteraard ook contact opnemen met de 
leerjaarcoördinator op school. 
 
Hopelijk kunnen we in de loop van de komende maanden de zorgen van de afgelopen twee 
jaar eindelijk  achter ons laten. Ik wens je een gezond, fijn en succesvol schooljaar toe! 
 
 
Met vriendelijke groet, namens het Candea College, 
 
Léon Lucas 
Rector 
 

https://www.nji.nl/coronavirus/over-het-vaccin
https://www.nji.nl/coronavirus/over-het-vaccin
http://www.oudersenonderwijs.nl/zelftesten

