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Update 38 | Versoepelingen vanaf maandag 27 september
Geplaatst: 27 september 2021, 15.06 uur
Goed nieuws! Vanaf vandaag gelden er veel versoepelingen in het voortgezet onder-
wijs. Daarover vind je in dit bericht én in onze veelgestelde vragen meer informatie. Ook 
de beslisboom is bijgewerkt naar de huidige situatie.

Basisregels blijven gelden
De basismaatregelen (die voor de hele samenleving gelden) blijven uiteraard ook gelden op 
onze scholen:

Mondkapjesplicht vervallen
Je hoeft nergens in en rondom het schoolgebouw meer een mondneuskapje (mondkapje) te 
dragen.Laten we elkaars keuze hierin respecteren. Wanneer iemand dus wél nog een mond-
neuskapje wil dragen, is dat prima. 

Afstand houden niet meer nodig
Leerlingen hoefden al geen afstand meer tot elkaar te houden. Nu hoeft niemand meer afstand 
te houden. Wel geldt nog altijd dat we géén handen schudden.
Ook hier willen we jullie vragen respect te hebben voor elkaars keuze. Geef iemand dus de 
ruimte als deze persoon wel nog afstand wil houden. 
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Nog niet immuun? Testadvies!
Om de school veilig geopend te kunnen houden, geldt er een testadvies voor leerlingen en 
medewerkers die nog niet immuun* zijn. Aan deze personen wordt gevraagd om zichzelf twee 
keer per week (thuis) preventief testen op het coronavirus. Maar ook medewerkers (en leerlin-
gen) die al immuun* zijn, mogen voor de zekerheid natuurlijk nog gebruikmaken van de testen. 
Vraag ernaar op school. Let op: het gebruik van een zelftest is vrijwillig!

*Je wordt als immuun gezien wanneer je:
      • 14 dagen of langer geleden de tweede vaccinatie hebt ontvangen van Pfizer, Moderna of 
        AstraZeneca; OF
      • 14 dagen of langer geleden één van deze vaccinaties hebt gekregen na een doorgemaak
        te corona-infectie; OF
      • 28 dagen of langer geleden het Janssen-vaccin hebt gekregen; OF
      • Wanneer je minder dan 6 maanden geleden corona hebt gehad.


