
   

 
 
Oldenzaal, 5 januari 2022 
 
Betreft: Onderwijs na de kerstvakantie 
 
Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s), 
 
We gaan weer open!  
Vanaf maandag 10 januari worden de lessen weer volgens het normale rooster gegeven. Hier zijn 
we heel blij mee. Om de lessen zo veilig mogelijk te kunnen geven gelden maatregelen, waaronder 
een mondkapjesplicht. 
 
De maatregelen op school vanaf 10 januari 
• Buiten het klaslokaal draagt iedereen een mondkapje 
• Op school gelden looproutes 
• Tussen leerlingen en docenten is het houden van 1,5 meter afstand op school niet verplicht 
• We adviseren om dit toch zoveel mogelijk te doen 
• Alle andere aanwezigen van 18 jaar en ouder moeten in de school wel 1,5 meter afstand 

houden van elkaar en van docenten 
• Ouders/verzorgers komen niet in de school, tenzij dit echt niet anders kan 
• Je gaat in quarantaine als een huisgenoot, of ander nauw contact, positief is getest. Ook als je 

gevaccineerd bent of corona gehad hebt 
• Indien een docent corona-gerelateerde klachten bij een leerling constateert zal de leerling naar 

huis gestuurd worden. Alleen bij een negatieve testuitslag mag hij/zij weer naar school 

Verder blijft gelden: 
• Was je handen vaak en goed 
• Blijf bij verkoudheidsklachten thuis en doe een test bij de GGD. Ook in twijfelgevallen 
• Iedereen wordt gevraagd twee keer per week thuis een zelftest te doen. Deze mogen niet op 

school gedaan worden. Zelftesten zijn altijd vrijwillig en op te halen bij de receptie van 
school. Bij een positieve testuitslag verwachten we dat een coronatest bij de GGD gedaan 
wordt 

 
Doordat ieder schoolgebouw anders is, kunnen per locatie nog aanvullende maatregelen gelden. 
 
Ziek? 
Ben je ziek en niet in staat lessen te volgen dan moet je dit voor 8.30 uur melden. Dit kan via 
Somtoday of telefonisch bij de receptie van jouw schoollocatie. Bij afwezigheid vanwege 
quarantaine is een leerling nog wel verplicht om thuis lessen te volgen. Afwezigheid door 
quarantaine kan alleen telefonisch bij de receptie van school gemeld worden. 
 
Meer informatie 
Basisregels:   Rijksoverheid    Corona informatielijn:  GGD 
Veelgestelde vragen:  RIVM    Afspraken op school: TCC 
Testen en quarantaine: GGD 
 
Zijn er nog vragen naar aanleiding van deze brief, neem dan contact op met de receptie van 
school.  
 
Met vriendelijke groet,  
De schoolleiding 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels
https://www.ggdtwente.nl/corona/corona-en-gezond-blijven/heb-je-nog-vragen-over-het-coronavirus
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden
https://www.twentscarmelcollege.nl/nieuws_agenda/corona/
https://www.ggdtwente.nl/corona/corona-testen

