Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerling,
Volendam, 29 november 2021

Onderwerp: Corona maatregelen
Het zal u niet zijn ontgaan dat er tijdens de persconferentie van 26 november strenge maatregelen
zijn afgekondigd. Voor het onderwijs verandert er gelukkig niet veel. De nieuwe regels staan
samengevat in een bijlage. Ook is de nieuwe beslisboom “thuisblijven of niet” bijgevoegd.
De belangrijkste wijziging voor ons is dat het dragen van een mondkapje op de gangen weer verplicht
is. Ik weet dat dit soms lastig wordt gevonden. Toch moeten we hier gevolg aan geven en is het
dragen van een mondkapje met ingang van 30 november weer verplicht op onze school. Aan de
ouders het verzoek dit met uw kind te bespreken en er op te wijzen dat de verplichting geldt. In een
videoboodschap die vandaag tijdens het vijfde uur is vertoond, heb ik de volgende tekst
uitgesproken:
Beste leerlingen,
Misschien moet ik me voor een aantal van jullie nog even voorstellen. Ik ben mijnheer Laan en ik ben
de rector van onze school.
Het zal je waarschijnlijk niet zijn ontgaan dat er allerlei nieuwe maatregelen zijn genomen i.v.m. de
corona crisis.
Een van de maatregelen is dat we op school in de gangen weer mondkapjes moeten dragen. Ik weet
dat jullie dat lastig vinden. Toch is het de bedoeling dat je dat gaat doen. Van alle maatregelen is dit
waarschijnlijk nog wel de minst erge.
We zijn blij dat de school open mag blijven en het onderwijs zoveel mogelijk door kan gaan. Het is
belangrijk dat we er samen voor zorgen dat we dit zo kunnen houden.
Het is voor ieders veiligheid dat een mondkapje wordt gedragen. Voor mede scholieren en zeker ook
voor alle medewerkers van school. We moeten koste wat kost voorkomen dat het aantal
besmettingen nog meer toeneemt.
We willen niet dat de school alsnog moet sluiten. Zorg er dus voor dat je vanaf morgen op de gang
een mondkapje draagt en wacht niet totdat je hierop wordt gewezen.
Ik reken op jullie medewerking hierbij. Ik hoop niet dat het zo ver komt dat we weigeraars de toegang
tot school moeten gaan ontzeggen, maar zonder mondkapje rondlopen in de gang kan echt niet
meer.
Dank voor jullie aandacht.
Er wordt alles aan gedaan om de school open te houden. Ik hoop dat u ook graag ziet dat het
onderwijs zo veel mogelijk doorgang vindt. Dan moeten we samen optrekken en hoop ik dat we echt
kunnen voorkomen dat we leerlingen naar huis moeten sturen, omdat ze geen mondkapje dragen.

Het zal u opvallen dat ook onder onze docenten het aantal besmettingen en dus afwezigen
toeneemt. Wij doen er alles aan om dit zo goed mogelijk op te vangen. Het is helaas niet te
voorkomen dat er lessen uitvallen. Ik reken hierbij op uw begrip.
Helaas is het einde van de crisis nog niet in zicht. Als we samen blijven werken, kunnen we de schade
hopelijk beperken.
Nogmaals, ik hoop dat u de inhoud van dit bericht met uw kind bespreekt en we er samen voor
zorgen dat de school open kan blijven.

Ik vertrouw erop u en jou hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
C.J. Laan, rector

