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Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

 
Datum:   3 juni 2021 
Kenmerk: 280521/GDE 
Betreft:  brief ouders en leerlingen heropening school  
 
 
Beste ouder(s) / verzorger(s), beste leerling, 
 
Hierbij willen we u zoals aangekondigd, nader informeren over de heropening van de school. 
We hebben goed nagedacht over de vorm en zijn gekomen tot het volgende: 
 

• We heropenen op 7 juni; 
• We handhaven een hybride rooster (zie de bijlage); 
• Het huidige rooster blijft in tact. Alleen de lestijden veranderen een beetje; 
• De lessen duren ook dan 40 minuten; 
• Alle leerlingen komen een dagdeel naar school; 
• De huidige A-leerlingen, blijven A-leerlingen. Idem voor de B-leerlingen. En de C-

leerlingen (van de voorexamenklassen en 4V) worden B-leerlingen; 
• De ene dag komt de A-groep in de ochtend naar school en de volgende dag in de 

middag. Dit geldt ook voor de B-groep. Om en om dus. Zie bijlage; 
• Het dagdeel dat je niet op school bent, heb je online les; 
• Tussen de middag is er een vol uur om te wisselen. 

 
De dagindeling van 7 tot 16 juni ziet er als volgt uit (7 lesdagen): 
2e lesuur 8.40 – 9.20 uur 
3e lesuur 9.20 – 10.00 uur 
4e lesuur 10.00 – 10.40 uur 
 
10.40 - 11.40 uur wisselmoment 
 
5e lesuur 11.40 – 12.20 uur 
6e lesuur 12.20 – 13.00 uur 
7e lesuur 13.00 – 13.40 uur 
8e lesuur 13.40 – 14.20 uur 
 
Na de lesdag mogen alle leerlingen afspraken maken met docenten voor extra uitleg en/of 
vragen. Dit mag op school en dat is nu ook al zo. Een klein aantal leerlingen zal meer tijd 
dan een klokuur nodig hebben om te wisselen. Als dat geldt voor uw kind dan willen we u 
vragen om contact op te nemen met de coördinator van uw zoon/dochter. 
 
Op deze manier gaan alle leerlingen iedere dag naar school en begrenzen we tegelijkertijd 
het aantal leerlingen in het gebouw en dat is nodig in verband met het borgen van de 
veiligheid van onze medewerkers en leerlingen. We hebben dit scenario besproken met de 
MR en het College van Bestuur van Dunamare Onderwijsgroep en groen licht gekregen. 
Doordat we dit scenario kiezen m.i.v. 7 juni gaat het om slechts 7 dagen. Deze week zijn de 
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CITO’s voor klas 1, 2 en 3 en vanaf 16 juni is de PWW/T1. De CITO’s en toetsen worden in 
klassenverband afgenomen in grote ruimtes (gymzalen en tennishal). 
  
De veiligheidsmaatregelen die golden blijven uiteraard gehandhaafd. Er is een uitzondering 
en een aanvulling: de leerlingen hoeven per 31 mei onderling geen 1,5 meter afstand meer 
te houden en het testbeleid wordt geïntensiveerd.  
 
Vanaf deze week krijgen de leerlingen 2 gratis zelftesten mee naar huis om zichzelf te 
testen. Het gaat dan om preventief testen. Met preventief testen wordt bedoeld testen zonder 
dat er klachten zijn, of dat er sprake is geweest van nauw contact met een besmet persoon. 
Het gebruik van de zelftest is aanvullend op alle maatregelen die gelden, zoals regelmatig 
handen wassen, hoesten in de elleboog, 1,5 meter afstand houden t.o.v. volwassenen en het 
gebruik van mondkapjes bij verplaatsing door de school.  
 
Het afnemen van de zelftest is vrijwillig. We zullen het gebruik van zelftesten door leerlingen 
actief aanmoedigen via de mentoren en herhaalberichten aan u. Maakt een leerling geen 
gebruik van zelftesten, dan heeft dat geen gevolgen. Uw kind gaat dan gewoon naar school. 
Aanstaande woensdagmorgen liggen er 2 zelftesten in het kluisje van uw kind. We willen 
graag dat uw kind zondagavond of maandagochtend én volgende week woensdagavond of 
donderdagochtend onder uw begeleiding de test afneemt. 
 
De zelftest is een test om snel te zien of iemand besmet is. Door preventief testen kunnen 
besmettingen snel opgespoord worden bij leerlingen en medewerkers, ook als er (nog) geen 
klachten zijn. Op deze manier kunnen we het aantal besmettingen op school zoveel mogelijk 
voorkomen en kunnen we ervoor zorgen dat alle lessen fysiek zoveel mogelijk door kunnen 
gaan.  
 
Als uw kind positief test op een zelftest dan moet uw kind in isolatie. U neemt dan ook 
contact op met de school. Huisgenoten dienen in quarantaine te gaan en u neemt contact op 
met de GGD voor een PCR test ter bevestiging. Bij twee of meer positieve zelftesten in een 
groep gaat de hele groep in quarantaine in afwachting van de uitslag van de PCR test van de 
leerlingen met een positieve zelftest. Als de betreffende leerlingen ook positief testen op de 
PCR test, kunnen de overige leerlingen een PCR aanvragen op de 5e dag van de 
quarantaine. Als de leerlingen met een positieve zelftest negatief testen op de PCR test, 
wordt de quarantaine voor alle leerlingen opgeheven. De GGD voert net als voorheen bron- 
en contactonderzoek uit. Leerlingen in quarantaine volgen de lessen online. Zie ook 
www.ggdkennemerland.nl  
 
In de bijlage bij deze brief vindt u nogmaals de flyer met informatie over hoe de zelftest 
afgenomen moet worden. 
 
We hopen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd en mocht u vragen hebben, schroom 
dan niet om contact op te nemen met ons. 
 
Hartelijke groet, 
 
Priscilla Ruizeveld de Winter 
Brenda Stam 
Joost van het Kaar 
Kees Beentjes 
Arjan van Waveren 
Mardike de Goede 

http://www.ggdkennemerland.nl/

