Aan de ouder(s)/verzorger(s) van alle
leerlingen van het ds. Pierson College

onderwerp
opening school

nummer
2021.945.wk.mnb.wk21

datum
’s-Hertogenbosch, 28 mei 2021

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
In deze brief informeer ik u over een tweetal onderwerpen:
- Opening scholen voor het voortgezet onderwijs
- Zelftesten
Opening scholen voor het voortgezet onderwijs
Het kabinet heeft afgelopen weekend besloten dat het voortgezet onderwijs haar deuren weer volledig mag
openen per 31 mei. Vanaf 7 juni zijn we verplicht om alle leerlingen weer op school te ontvangen.
Uiteraard zijn we erg blij dat we alle leerlingen weer mogen ontvangen en ons onderwijs kunnen vormgeven zoals
het bedoeld is. Als school kunnen we na een periode van onderwijs op afstand in combinatie met fysieke lessen,
eindelijk voor alle leerlingen geheel open. Op school leren leerlingen over het algemeen het beste. Dat leerlingen
nog een aantal weken volledig fysiek onderwijs krijgen zal positief bijdragen aan hun schoolprestaties en zeker
ook aan hun welbevinden.
Tegelijk zijn de risico’s op onderlinge besmetting nog steeds aanwezig. Het virus is niet weg en ook onze
docenten zijn nog niet allemaal of nog niet volledig gevaccineerd. Hier hebben we zorgen over. Ook het risico dat
een leerling het virus ‘mee naar huis neemt’ is onderdeel van die zorg.
Onderdeel van het kabinetsbesluit is dan ook:
- Leerlingen moeten 1,5 meter afstand bewaren t.o.v. de medewerkers van school.
- De 1,5 meter regel geldt niet voor leerlingen onderling.
- De mondkapjesplicht blijft bestaan, leerlingen en medewerkers dragen een mondkapje bij bewegingen in het
gebouw.
- Medewerkers en leerlingen nemen (tot op dit moment nog steeds vrijwillig) tweemaal per week een zelftest af.
We doen een nadrukkelijk beroep op u en de leerlingen om er alles aan te doen om (de verspreiding van)
besmettingen te voorkomen. We benadrukken het belang van zelftesten, twee maal per week, zonder dat er
klachten zijn. Bij een positieve zelftest of klachten blijft gelden: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. En ga bij
een positieve uitslag in quarantaine. Kom pas weer naar school na een negatieve test én nadat je tenminste 24
uur klachtenvrij bent.

Om ons goed te kunnen voorbereiden hebben we besloten, samen met de andere scholen voor voortgezet
onderwijs in ‘s-Hertogenbosch, om onze deuren voor alle leerlingen volledig te openen met ingang van 7 juni.
Tot die datum hanteren we ons huidige rooster. Vanaf 7 juni zullen we ons 50-minuten rooster weer hanteren,
inclusief ons bewegingsonderwijs.
Zelftesten
Sinds deze week stelt het ministerie van OCW zelftesten beschikbaar zodat ook leerlingen in het voortgezet
onderwijs zichzelf preventief kunnen testen op het coronavirus. Dit doen zij dan, net als het personeel, twee keer
per week thuis. De zelftesten zijn gratis voor leerlingen en medewerkers van de school. Daarom krijgt uw kind de
tests volgende week (uiterlijk vrijdag 3 juni) uitgereikt om zichzelf 2x per week preventief thuis te testen. Met
preventief testen bedoelen we, testen zonder dat er klachten zijn. De medewerkers van onze school doen dit al
bij zichzelf.
Het gebruik van de zelftest is extra naast alle maatregelen die al gelden op school, zoals handen wassen, afstand
houden en het gebruik van mondkapjes.
Meedoen aan een zelftest is altijd vrijwillig. Maakt uw kind geen gebruik van een zelftest? Dat heeft geen
gevolgen, uw kind mag gewoon naar school.
Voor een verdere toelichting over het zelftesten verwijs ik u graag naar de bijlage van deze brief.
Met vriendelijke groet,

dhr. W. Klaassen
rector/bestuurder

