
   

 
 
 
 
 
Oldenzaal, 4 maart 2021 
 
 
 
Betreft: belangrijk: onderwijs vanaf 8 maart 2021 
 
 
Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s), 
 
Tijdens de persconferentie op dinsdag 23 februari jl. heeft het kabinet, tot onze tevredenheid, het 
besluit genomen dat alle leerlingen in het voortgezet onderwijs weer naar school mogen, mits zij 
1½ meter afstand tot elkaar (en uiteraard tot medewerkers) houden. Het uitgangspunt vanuit het 
kabinet is dat iedere leerling minimaal één dag per week fysiek onderwijs krijgt. In het belang van 
de leerling hebben wij besloten om meer dan één dag per week fysiek onderwijs te geven. In deze 
brief vertellen we graag hoe we het vanaf maandag 8 maart hebben georganiseerd. 
 
Meer dan één dag per week fysiek onderwijs 
Voor alle leerlingen gaat vanaf 8 maart een nieuw rooster in. Een rooster met andere lestijden om 
de beweeg- en contactmomenten tot een minimum te beperken en een maximum aan lessen te 
kunnen verzorgen. Om 1½ meter afstand tot elkaar te houden, kunnen er minder leerlingen fysiek 
les volgen op school, met als gevolg ook enige lesuitval. De leerling ontvangt vandaag of morgen 
het nieuwe rooster van de mentor. 
 
We moeten het samen doen: houd afstand 
We moeten het écht samen doen zodat het mogelijk blijft op school les te geven. We doen daarom 
een dringend beroep op u om thuis blijvend aandacht te schenken aan het naleven van de maat-
regelen van het RIVM.  
 
Thuis blijven bij gezondheidsklachten 
Wie last heeft van gezondheidsklachten die passen bij het coronavirus, vragen wij dringend thuis  
te blijven en een afspraak te maken voor een coronatest bij de GGD. Blijf thuis bij verkoudheids-
klachten, bij hoesten, benauwdheid, verhoging/koorts of bij plotseling verlies van reuk en/of 
smaak. Lees meer over de symptomen op de ziekte COVID-19. 
 
Meer informatie en vragen  
Voor algemene vragen en antwoorden over het coronavirus verwijzen wij u door naar de website 
van het RIVM. Heeft u vragen over de test en quarantaine, kijk dan op de website van de GGD. 
Wilt u meer weten over de maatregelen en/of afspraken op onze school, dan kunt u terecht op 
onze website.   
 
Met vriendelijke groet, 
De schoolleiding 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/ziekte
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden
http://www.ggd.nl/
https://www.twentscarmelcollege.nl/nieuws_agenda/corona/
https://www.twentscarmelcollege.nl/nieuws_agenda/corona/

