
 
 

  

 

 

 

 

 

Aan: leerlingen van de Vitusmavo en hun ouder(s)/verzorger(s)  

 

 

Naarden, 3 maart 2021 

 

Betreft: school weer open en mediaberichten           

 

 

 

Beste leerlingen, geachte ouder(s)/verzorger(s)1, 

 

We zijn van start: de school is weer open! Ik ben heel blij dat we weer leerlingen op school kunnen 

ontvangen. In deze brief informeer ik jullie graag over hoe de start verlopen is, verduidelijk ik nog e.e.a. en 

ga ik in op alle berichten over besmettingen op Gooise scholen die gisteren zowel in de plaatselijke als 

landelijke media verschenen. 

 

Opstarten  

Vandaag hebben we de helft van de leerlingen uit leerjaar 1 t/m 3 voor het eerst weer op school 

ontvangen. Het was fijn iedereen weer te zien! Iedereen moest natuurlijk even wennen hoe het nu 

geregeld is, maar het verliep over het algemeen soepel. In de pauzes verzoeken we leerlingen naar buiten 

te gaan (OB in de tuin, BB op het plein), dus zorg ervoor dat je je jas pakt in de pauze 😉.  

Komende tijd zullen ongetwijfeld heel veel dingen goed gaan. Alleen al dat we elkaar weer kunnen 

ontmoeten op school is heel erg prettig. Ook zullen we tegen wat opstarthobbels aan gaan lopen, dat kan 

niet anders. Voor alles wat we bedacht hebben geldt: de eerste dagen zullen zowel de docenten als de 

leerlingen moeten wennen. Nog niet alles zal perfect gaan. We willen jullie vragen het ons te laten weten 

als je tegen dingen aanloopt. Is iets onduidelijk of heb je een goed idee hoe iets beter zou kunnen? Laat 

het weten! Zo kunnen we knelpunten oplossen en ons hybride onderwijs steeds verder verbeteren. Je 

mag mij altijd een mailtje sturen, maar je kunt natuurlijk ook terecht bij je docenten, je coach of 

klassenleraar.  

 

Media: besmettingen op Gooise scholen 

Jullie hebben vast berichtjes voorbij zien komen in de media: op het Willem de Zwijger College en het 

Vituscollege zijn meerdere leerlingen uit de examenklassen positief getest op Corona. Per school zijn nu 

twintig gevallen bekend.  Deze leerlingen zijn in de vakantie besmet geraakt, dit heeft niet op school 

plaatsgevonden. Zij zijn gelukkig niet op school geweest en veel leerlingen zitten uit voorzorg in 

quarantaine. Vandaag is besloten dat de examenklassen van beide scholen tot eind van de week digitaal 

les krijgen en niet op school mogen komen uit voorzorg.  

Bij ons op de Vitusmavo zijn er op dit moment slechts drie quarantainemeldingen, die niet gelinkt zijn aan 

bovengenoemde besmettingen. Er zijn bij ons geen besmettingen bekend onder onze leerlingen. Er is 

voor de Vitusmavo dus geen reden om aanvullende maatregelen te nemen, de school blijft open en wij 

blijven ons onderwijs verzorgen zoals we vorige week in de brief over de schoolopening beschreven. 

Natuurlijk houden we de situatie goed in de gaten en ondernemen wij direct actie als daar aanleiding voor 

is.  

 

Richtlijnen: bij welke klachten blijf je thuis en wat moet je dan doen?  

Corona kan zich op verschillende manieren presenteren, maar let vooral op: 

- Hoesten en keelpijn 

- Verkoudheidsklachten, zoals loopneus of niezen 

 
1 Om de leesbaarheid te vergroten, richt ik mij in deze brief tot de leerlingen. De informatie in deze brief is echter ook 
voor ouders bedoeld.  



 
 

- Benauwdheid 

- Verhoging of koorts 

- Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping) 

 

Wanneer een leerling alleen een neusverkoudheid heeft, kan deze dus besmet zijn met het coronavirus. 

Het is daarom nog steeds erg belangrijk om thuis te blijven én te testen bij klachten, ook wanneer deze 

mild zijn. We verzoeken alle ouders het aan ons te laten weten als een leerling in quarantaine zit. De 

leerling kan de lessen in dat geval online volgen. Dit kan worden gemeld door even te bellen naar de 

school (035-6942435) of via de mail: verzuim@vitusmavo.nl. We registreren deze afwezigheid anders dan 

ziekte, zodat wij goed zicht houden op het aantal leerlingen dat in quarantaine zit én zodat we weten wie 

de lessen online volgt.  

 

Bij klachten of na een risicovol contact, hopen we dat je je laat testen. Mocht uit die test een positieve 

uitslag volgen, dan is het verzoek ons hiervan zo snel mogelijk – telefonisch - op de hoogte te stellen. Voor 

de precieze richtlijnen verwijs ik graag naar de beslisboom die eerder per mail is verstuurd en die je ook als 

bijlage bij deze mail vindt.  

 

Bij twijfel of vragen kunt u contact opnemen met de Corona Assistent. Zij is bereikbaar op  06-34225361 

(bellen & Whatsapp) en per mail op corona@sivog.nl.  
 

Verschillende ingangen 

Om de leerlingenstroom in de ochtend te spreiden, werken we met twee 

ingangen. Welke je neemt, is afhankelijk van in welk lokaal je les hebt: 

- Lokaal 1 t/m 6 en 12 t/m 15 = gele ingang (via schoolplein) 

- Lokaal 7 t/m 11 en 21 t/m 24 = rode ingang (via noodingang bij 

tuin/parkeerplaats) 

Dit staat aangegeven op bordjes op de gymzaal en op het plein, zichtbaar als 

je je fiets parkeert. Je zet je fiets gewoon in de fietsenstalling. 

 

Mondkapjes 

Zoals eerder gemeld, zijn mondkapjes altijd verplicht wanneer een leerling 

zich verplaatst. Als hij/zij gaat zitten, mag het mondkapje af. Daarnaast 

hebben we in praktijklessen (tekenen en techniek) een mondkapje verplicht 

gesteld, omdat bij deze vakken veel gelopen wordt om materialen te pakken.  

 

LO 

Gym vindt plaats in de Lunet. Sommige leerlingen hebben vragen over hoe zij daar in vijf minuutjes 

moeten komen om wel op tijd in de les te zijn. Dat kan natuurlijk niet en hoeft ook niet, je hebt even tijd om 

te fietsen. Gym is ingeroosterd in een blokuur en samen met de vijf minuten looptijd en de pauze die altijd 

ergens tijdens, voor of na het blokuur valt, is er tijd genoeg. Uitgangspunt is dat leerlingen zo’n drie 
kwartier kunnen sporten per les. Dus zodra je klaar bent met de les ervoor, pak je je gymspullen en fiets je 

naar de Lunet. Je hebt dus wel een fiets nodig op dagen dat je gym hebt! 

De groep die die dag de lessen online volgt, krijgt een thuisopdracht. Informatie hierover vind je in 

Magister.  

 

Ik wens jullie veel succes, maar vooral ook veel plezier nu we jullie weer op school mogen ontvangen! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Nicole Lagendijk 

Directeur   
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