
   

 
 
 
 
Oldenzaal, 3 november 2021 
 
 
Betreft: herinnering coronamaatregelen op school 
 
 
Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s), 
 
Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen neemt snel toe. Daarom gelden vanaf 6 november op 
een aantal plekken in Nederland aangescherpte coronamaatregelen. Gelukkig verandert er op 
school niets, behalve een dringend advies om 1,5 meter afstand te bewaren tot medewerkers. De 
hygiënemaatregelen leven we na zoals we gewend zijn. Ook ons advies aan niet-beschermde 
leerlingen en medewerkers blijft staan: doe twee keer per schoolweek een zelftest. Deze zijn gratis 
af te halen bij de receptie van school. Zo gaan we samen verspreiding van het coronavirus tegen. 
 
Onderwijs op school voor alle leerlingen 
In de afgelopen maanden hebben we ervaren hoe belangrijk het is om op school les te kunnen 
volgen. Dit willen we dus ook op locatie blijven doen. Met de winter in het vooruitzicht doen we een 
beroep op iedereen: hou rekening met elkaar en leef de maatregelen op school na. Deze zijn: 
 
• Was je handen vaak en goed 
• Blijf bij gezondheidsklachten zoals verkoudheid thuis. Ook in twijfelgevallen. Laat je testen bij 

de GGD 
• Geef elkaar de ruimte. Het dringende advies is om 1,5 meter afstand te bewaren tot 

medewerkers van school 
• Leerlingen en medewerkers die (nog) niet beschermd zijn tegen corona vragen we om twee 

keer per schoolweek een zelftest te doen. Je bent beschermd via een vaccin of door herstel van 
corona. Zelftesten zijn altijd vrijwillig en gratis op te halen bij de receptie van school. Bij een 
positieve testuitslag verwachten we dat een coronatest bij de GGD gedaan wordt 

• Respecteer mensen die ervoor kiezen om afstand te houden of een mondkapje te dragen 
 
Ieder schoolgebouw is anders. Daardoor kunnen per locatie nog aanvullende maatregelen gelden. 
Deze maatregelen zijn op de locatie bekendgemaakt. 
 
Meer informatie 
Basisregels:   Rijksoverheid  
Veelgestelde vragen:  RIVM 
Testen en quarantaine: GGD 
Corona informatielijn:  GGD 
Afspraken op school: TCC  
 
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.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden
https://www.ggdtwente.nl/corona/corona-testen
https://www.ggdtwente.nl/corona/corona-en-gezond-blijven/heb-je-nog-vragen-over-het-coronavirus
https://www.twentscarmelcollege.nl/nieuws_agenda/corona/

