
 

Den Burg, 20 augustus 2021 

 

Betreft: start nieuwe schooljaar – coronamaatregelen 

 

Beste ouders, verzorgers en leerlingen, 

 

Het schooljaar gaat komende week van start en tot 20 september gelden voor alle 
scholen van het voorgezet onderwijs nog steeds de volgende corona-maatregelen: 

• Tussen onze medewerkers en de leerlingen moet 1,5 meter afstand worden 
gehouden. Tussen leerlingen onderling hoeft dit niet.  

• Het dragen van mondkapjes blijft voor leerlingen en medewerkers verplicht 
buiten het klaslokaal. In de kantine, werkruimtes/domeinen en aula mogen de 
mondkapjes af zodra leerlingen plaats nemen. 

• Leerlingen die niet gevaccineerd zijn, vragen we twee keer per week een 
zelftest af te nemen. De zelftesten zijn te verkrijgen bij de leerlingenbalie. In 
verband met de privacy wordt er niet geregistreerd wie een zelftest meeneemt.  

• Het risicogericht testen waarbij we klassen een zelftest laten afnemen komt te 
vervallen. 

• Voor de vakantie hebben we bij het inleveren van de boeken aan zoveel 
mogelijk leerlingen zelftesten meegegeven. Het verzoek is aan alle leerlingen, 
ook leerlingen die gevaccineerd zijn, om een zelftest af te nemen op dinsdag 
24 augustus. Op 25 augustus komt iedereen weer naar school. We vragen 
leerlingen niet om de uitslag met ons te delen. Mocht de test onverhoopt positief 
zijn, dan verzoeken we u contact op te nemen met de GGD.  

• Brugklasleerlingen krijgen op maandag 23 en dinsdag 24 augustus een zelftest 
mee als ze de laptops komen halen.  

• Bij een besmetting hoeven volledig gevaccineerde leerlingen en medewerkers 
niet meer in quarantaine. Dit is een lastig punt, omdat we niet vragen aan 
leerlingen of ze wel of niet gevaccineerd zijn. We zullen in een voorkomend 
geval de betrokkenen informeren over de besmetting en vragen u dan om zelf 



 

de benodigde maatregelen te nemen. U kunt hierover ook contact opnemen 
met mevrouw De Vries, de coronacoördinator, via secretariaat@dehogeberg.nl  

 

We hopen dat we mede door bovenstaande maatregelen besmettingen buiten de deur 
kunnen houden. Want als dat lukt, dan zijn we op 20 september hopelijk van de meeste 
maatregelen af.  

We houden u op de hoogte, maar neem gerust contact op als u vragen of 
opmerkingen hebt. 

 

Vriendelijke groet, 

 

C. Setz, rector-bestuurder  
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