Beste ouder(s)/verzorger(s),
Allereerst natuurlijk de allerbeste wensen voor het jaar 2022. Hopelijk geniet u samen met uw kind
tot nu toe van de kerstvakantie. In de mail van 19 december hebben we beloofd dat we bij u terug
zouden komen zodra er meer bekend is over het onderwijs na de kerstvakantie. In deze mail sta ik stil
bij:
- Openstelling scholen vanaf 10 januari
- De geldende richtlijnen vanaf 10 januari
- Nieuwe richtlijn
Openstelling scholen vanaf 10 januari
Dit kalenderjaar begint voor onze school met positief nieuws. De scholen in het voortgezet onderwijs
mogen namelijk vanaf 10 januari weer open en hoeven geen online lessen aan te gaan bieden. Dat
betekent dat we komende maandag gelukkig de deuren gewoon mogen openen voor onze
leerlingen. Wel moeten we ons houden aan de richtlijnen die nog voor het sluiten van de scholen op
20 december golden. Daarnaast vervallen voorlopig alle workshops voor leerjaar 1 en 2.
De geldende richtlijnen vanaf 10 januari
Voordat onze school op 20 december werd gesloten, golden er een aantal richtlijnen die we vanaf 10
januari weer gaan hanteren. Hierbij alle richtlijnen nog eens op een rijtje:
Anderhalve meter richtlijn
Volwassenen in de school houden anderhalve meter afstand van elkaar. Leerlingen hoeven dit niet
ten opzichte van elkaar en ook niet ten opzichte van de medewerkers. Wel hebben we in alle lokalen
markeringen op de grond aangebracht rondom de bureaus van de docenten. De markering geeft
precies anderhalve meter ten opzichte van de docent aan. We verzoeken de leerlingen om achter
deze lijnen te blijven wanneer een docent hier om vraagt.
Mondkapjes
De leerlingen en medewerkers dragen een mondkapje in de gangen. Tijdens praktijk- en
theorielessen kan het mondkapje af.
Zelftesten
Nog steeds geldt het dringende advies voor medewerkers en leerlingen om twee keer in de week een
zelftest te doen. Zelftesten zijn een belangrijke stap in het nog sneller signaleren van besmettingen.
Hoe sneller we een besmetting signaleren, hoe sneller wij en u er ook voor zorgen dat deze niet
verspreidt. Twee zelftesten worden per week door de mentor aan alle leerlingen uitgedeeld.
Bezoeken van de school
Zorg er altijd voor dat u een afspraak heeft wanneer u onze school bezoekt.
Klachten
Verder blijft gelden: houd uw kind thuis bij klachten die passen bij corona, zoals verlies van reuk
en/of smaak, benauwdheid, verhoging of koorts. Laat uw kind een zelftest afnemen of een test doen
bij de GGD. Bij neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of een verhoging tot 38
graden volstaat een zelftest. In alle andere gevallen is een PCR test bij de GGD noodzakelijk.
Nieuwe richtlijn
Een nieuwe richtlijn die we nog niet eerder hebben gecommuniceerd, is dat alle personen die langer
dan een kwartier binnen anderhalve meter met een positief geteste persoon in contact zijn geweest,
in quarantaine moeten. Er wordt dus geen onderscheid meer gemaakt tussen gevaccineerde of niet
gevaccineerde personen. De huidige vaccinaties lijken namelijk minder effect te hebben op de

omikronvariant van het virus. Ons coronaprotocol voor ouders en leerlingen hebben we hierdoor
weer aangepast. U kunt de nieuwste versie van het protocol altijd vinden op
www.campus013.nl/ouders .
Natuurlijk zijn we ontzettend blij dat onze school komende week weer open mag. Het kabinet laat
met het openstellen van de scholen zien dat ze het doorgaan van fysiek onderwijs hoge prioriteit
geven. Het is echter niet ondenkbaar dat er in de toekomst ontwikkelingen komen die het toch weer
spannend gaan maken. Uiteraard houden we u constant op de hoogte, maar we willen er samen
natuurlijk alles aan doen om het sluiten van de scholen te voorkomen. Alleen door een goede
samenwerking met de medewerkers, de leerlingen en u als ouder krijgen we het voor elkaar om de
scholen open te houden. Neem dus de zelftesten bij uw kind af en neem altijd contact op met de
school bij twijfels, zorgen of vragen.
Ik ga er vanuit u wederom voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u naar aanleiding van deze
mail nog vragen hebben, mail deze dan naar info@campus013.nl .
Met vriendelijke groet,
Han Snijders
directeur

