
   

 

 

 

 

 

Oldenzaal, 28 mei 2021 

 

Betreft: Heropening middelbare scholen & preventief zelftesten voor leerlingen 

 

Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s), 

 

Vanaf maandag 7 juni mogen alle leerlingen weer naar school. Zij hoeven dan onderling geen 

afstand te houden. Dit blijft wel gelden tussen leerlingen en medewerkers. Verder blijven de 

richtlijnen van het RIVM gelden, zoals we die nu ook kennen. Leerlingen kunnen thuis twee keer per 

week een zelftest doen. In deze brief vertellen wij daarover meer. 

 

Hoe gaat het op  de locaties De Thij en Lyceumstraat vanaf 7 juni? 

Natuurlijk houden we bij de uitvoering rekening met het belang van de leerlingen en de veiligheid. 

Voor onze locaties betekent dit het volgende: 

• In de periode tussen 7 juni en de start van de toetsweek zullen we blijven werken in het 

alternerende systeem zoals we dat nu ook hebben (A-groep en B-groep). Als het voor een 

individuele leerling beter is om elke dag naar school te komen, dan is dat mogelijk na 

afstemming tussen leerling, ouders en mentor;  

• Het middagprogramma loopt in deze periode door en daarvoor zijn alle leerlingen die 

daaraan deelnemen welkom op school. We roepen onze leerlingen op goed gebruik te 

maken van dit aanbod; 

• In de toetsweek worden alle toetsen van een leerjaar tegelijk afgenomen. We zullen de 

leerlingen tijdens de toetsen zoveel mogelijk opsplitsen in de A en B-groepen, dat zal 

echter niet in alle gevallen mogelijk zijn. Omdat de hele klas wel tegelijk naar school komt 

ontstaat er in de toetsweek gelegenheid voor leerlingen om elkaar weer in klassenverband 

te ontmoeten; 

• In de periode na de toetsweek zullen we (ook) activiteiten organiseren waar de klassen als 

geheel welkom zijn, dit met het doel dat leerlingen elkaar in klassenverband weer 

ontmoeten voor de zomervakantie. In verband met de samenvoeging van de twee locaties 

en de verhuisactiviteiten die daaruit voortvloeien, zal er niet elke dag van deze week een 

activiteit zijn; 

• Over de indeling van de toetsweek en de activiteiten in de week na de toetsweek volgt nog 

nadere informatie. 

 

Waarom maken we deze keuzes? 

We willen natuurlijk allemaal dat we weer zo snel mogelijk terug gaan naar ‘het oude normaal’ en 

daar hoort ook bij dat we alle leerlingen zonder voorbehoud weer op school kunnen ontvangen. In 

onze regio geldt dat er toch nog behoorlijk wat besmettingen zijn (recent is nog een hele klas naar 

huis gestuurd in overleg met de GGD) en daarnaast zijn nog lang niet alle collega’s gevaccineerd. 

Wanneer we alle leerlingen weer tegelijk naar school laten komen dan zal een aantal docenten niet 

vanuit school les kunnen geven vanwege hun kwetsbare gezondheid. Dat zou ertoe leiden dat we 

hele klassen op school hebben die online les krijgen van een docent die thuis zit. Een dergelijke 

situatie zou de onderwijskwaliteit niet ten goede komen en ook zou het eerder tot onderbrekingen 

van het onderwijs leiden dan tot continuïteit. Al met al hebben we als schoolleiding daarom-in 

samenspraak met ouderraad, leerlingbestuur en medezeggenschapsraad- het besluit genomen om 

voor deze resterende lesperiode, die relatief kort is, het programma in stappen uit te bouwen naar 

volledige aanwezigheid van leerlingen.  

 



 

 

Extra maatregel voor veiligheid: preventief zelftesten 

Om het onderwijs zo veilig mogelijk aan te bieden krijgen leerlingen de mogelijkheid zich uit 

voorzorg (preventief) te testen op corona. Door regelmatig preventief te testen (twee keer per 

schoolweek), is een besmetting snel opgespoord. We kunnen dan een grotere uitbraak voorkomen. 

Zelftesten voorkomt ook extra lesuitval. 

 

De zelftest is altijd vrijwillig en geldt als extra maatregel naast handen wassen, afstand houden en 

het gebruik van mondkapjes. De testen worden thuis uitgevoerd waardoor geen aparte 

toestemming nodig is van ouders. De testen zijn gratis. 

 

Uitdelen van zelftesten 

De eerste vier testen worden door de mentoren uitgedeeld vanaf 31 mei. Leerlingen kunnen de 

testen daarna zelf bij de receptie afhalen. We raden aan om gebruik te maken van de zelftesten. In 

Noordoost-Twente zijn de besmettingscijfers nog steeds hoger dan het landelijk gemiddelde. 

Openstelling van de scholen, zonder afstand tussen leerlingen, kan alleen veilig als de zelftesten 

worden gedaan.  

    

Testuitslag 

Is de uitslag positief? Uw kind blijft thuis in quarantaine en (u) maakt zo snel mogelijk een 

afspraak met de GGD voor een coronatest. Deze test bij de GGD is belangrijk ter controle en voor 

het bron- en contactonderzoek. 

 

Is de uitslag negatief? Dan is er geen coronavirus gevonden. Uw kind kan gewoon naar school. De 

uitslag van de test is 48 uur geldig. Ontstaan er toch (milde) klachten dan vragen wij u om direct 

een afspraak te maken met de GGD voor een coronatest. 

 

Vragen over de heropening of de zelftesten op school? 

We hopen dat we u voldoende informatie gegeven hebben. Heeft u na het lezen van deze brief toch 

nog vragen? Neemt u dan contact op met de schoollocatie van uw kind(eren). 

 

Met vriendelijke groeten, 

Schoolleiding De Thij en Lyceumstraat 

https://www.twentscarmelcollege.nl/contact

