
 

 

 
 
Geachte ouders en leerlingen,  
 
Op 16 oktober hebben we u voor het laatste als gehele groep ouders en leerlingen gemaild.  
Dat was toen om u op de hoogte te stellen van de beslissing om vanaf 26 oktober het dragen van een 
mondkapje verplicht te stellen zodra men loopt binnen school.  
Graag wil ik de leerlingen en u complimenteren met hoe dat gegaan is. Eigenlijk heeft iedereen vanaf 26 
oktober zich best goed aan dat voorschrift gehouden. Soms moesten we leerlingen even herinneren aan de 
verplichting, maar dan was het ook snel weer in orde.  
Met een enkele leerling en zijn/haar ouders hebben we nader overleg gehad omdat er bij die leerling 
medische redenen waren waarom het dragen van een mondkapje niet verstandig was. Dat is in goede 
samenspraak opgelost.  
 
De reden dat ik u nu mail is om u een update te geven hoe alles thans verloopt in verband met corona.  
Inmiddels zijn vanaf 14 oktober in totaal 16 leerlingen positief getest, 1 stagiaire en 5 docenten.  
Op een totaal van bijna 1200 leerlingen en 140 personeelsleden zijn  dat geen extreme aantallen, maar 
uiteraard blijven we zeer alert en hebben we telkens contact met de GGD over de passende acties die 
moeten worden ondernomen.  
Als in een bepaalde klas een besmetting werd geconstateerd hebben we ook telkens de leerlingen van die 
klas en hun ouders/verzorgers op de hoogte gesteld.  
Mogelijk heeft u dus één of meerdere keren een bericht van school gekregen.  
Als u geen bericht heeft gehad, zijn er dus tot nu toe geen besmettingen in de klas(sen) van uw kind(eren) 
geconstateerd.  
 
Soms moesten medeleerlingen in quarantaine. Als dat aan de orde was zijn die leerlingen en hun ouders 
ingelicht door de besmette leerling en/of zijn/haar ouders. Dat is namelijk de regel vanuit de GGD.  
 
We bekijken ook telkens goed in welke klassen de besmettingen zijn geconstateerd en waar de leerlingen 
wonen die positief zijn getest. Dit doen we, in overleg met de GGD, om goed zicht te houden of er niet 
ergens een zogenaamde clusterbesmetting is.  
Tot eind vorige week was dat niet het geval, want de positief geteste leerlingen kwamen verspreid uit 
allerlei klassen en uit allerlei plaatsen. Er was tot dan toe dus ook geen aanleiding om hele klassen of 
afdelingen naar huis te sturen en thuis digitaal onderwijs te geven. Een beslissing om dat te doen mogen 
we als school overigens ook niet zelfstandig nemen; dat moet altijd in overleg met de GGD.  
 
Afgelopen weekend veranderde dat omdat we een concentratie zagen in één brugklas, B1B.  
In overleg met de GGD hebben we toen besloten die brugklas deze hele week thuis te laten blijven en 
digitaal onderwijs te geven. Komende vrijdag bekijken we weer hoe de situatie dan is met het oog op 
komende week. Uiteraard hebben de leerlingen van klas B1B en hun ouders hierover al eerder apart 
bericht gekregen.  
Maar het leek ons goed om ook u allen op de hoogte te stellen van de huidige situatie.  
 
We hopen dat het aantal besmettingen en het aantal quarantaines binnen de perken zal blijven en dat we 
het fysieke onderwijs zo goed mogelijk doorgang kunnen laten vinden.  
 
Over enige tijd hopen we u nader te berichten over de geplande ouderspreekmiddag en -avond op 9 
december naar aanleiding van de eerste tussenstand. Gezien de huidige coronamaatregelen kan die 



ouderspreekmiddag en -avond niet op de gebruikelijke wijze plaats vinden. We zijn bezig een oplossing te 
bedenken waarbij wel het noodzakelijke contact kan plaatsvinden.  
 
Verder denken we al na over de Kerstvieringen. De Kerstmusical op de donderdagavond en de vrijdag voor 
de Kerstvakantie is altijd een hoogtepunt in school. Niet alleen omdat veel collega’s en leerlingen zich 
inzetten om er echt iets bijzonders van te maken, maar ook omdat de boodschap van Kerst een belangrijke 
plaats heeft in de Identiteit van onze school. We mogen geloven dat het Licht van Kerst dat in de persoon 
van Jezus in ons midden schijnt altijd sterker zal zijn dan het donker.  
We vinden het daarom belangrijk dat de Kerstvieringen doorgaan, maar ook hier zullen we de vorm moeten 
aanpassen vanwege de coronamaatregelen.  
Ook daarover zullen we u later berichten. 
 
Voor nu spreek ik de hoop uit dat u persoonlijk niet geraakt zult worden door het coronavirus, maar mocht 
dat toch zo zijn, dan hoop ik dat de gevolgen beperkt zullen blijven.  
 
 
met vriendelijke groet,  
namens de schoolleiding,  
Gijsbert van der Beek, rector 


