
  

Aan: ouders en leerlingen leerjaar 1 t/m 3 

Betreft: volledige heropening Vitusmavo per 31 mei a.s. 

 

Naarden, 26 mei 2021 

 

 

Beste leerlingen en ouder(s)/verzorger(s), 

 

Afgelopen weekend werd duidelijk dat de middelbare scholen vanaf 31 mei weer 

volledig open mogen. Deze week werden ook de voorwaarden bekend waaronder wij 

de school weer mogen openen. Vanaf 7 juni geldt er een verplichting voor het hele 

voortgezet onderwijs om de scholen weer volledig te openen. Wij hebben besloten 

dat we gelijk per 31 mei de school volledig open kunnen stellen voor alle leerlingen. In 

deze brief lezen jullie op welke manier wij de school weer kunnen openen.  

 

Volledige schoolopening vanaf maandag 31 mei a.s.  

Vanaf maandag 31 mei kunnen wij alle klassen weer volledig op 

school ontvangen. Leerlingen hoeven vanaf dat moment 

onderling geen 1,5 meter afstand meer te houden. Wel moet er 

afstand gehouden worden tot de medewerkers van de school 

en dient er een mondkapje te worden gedragen wanneer je 

loopt of staat.  

De lessen zullen weer plaatsvinden volgens het 45’-
minutenrooster. We starten de lesdag om 08.30 uur. Natuurlijk 

zal dit in Magister terug te zien zijn. Inhaaltoetsen en 

lenteschoolherkansingen blijven na schooltijd plaatsvinden, 

maar ‘normale’ toetsen (voor zover die er nog zijn de laatste paar 

weken) zullen tijdens de lessen plaatsvinden. 

 

Maandag 1e uur 

Normaliter vindt er op maandag het 1e uur een V-uur plaats voor leerlingen die zich 

hiervoor hebben opgegeven. Komende maandag zal dit uur vervallen. In plaats daarvan 

is er een ‘bijpraatuur’; hoe is het met iedereen en hoe is de afgelopen periode 

verlopen? Onder het genot van wat lekkers willen we stilstaan bij het moment dat we 

eindelijk weer de klassen als geheel kunnen ontvangen op school. Vanaf het 2e uur 

start het normale lesrooster1.  

 

Noodzakelijke maatregelen  

De opening kan niet gebeuren zonder maatregelen om de gezondheid en veiligheid 

van de medewerkers en leerlingen te waarborgen. Daarom blijven we verschillende 

 
1 Voor MH2B geldt dat dit ‘bijpraatuur’ zal plaatsvinden tijdens het 2e uur, gezien het tussenuur dat anders zal ontstaan. 
Voor MH1S geldt dat er op maandag het eerste uur geen V-uur, maar reeds een klassikale les gepland stond.  

1 08:30-09:15 

2 09:15-10:00 

pauze 10:00-10:15 

3 10:15-11:00 

4 11:10-11:45 

pauze 11:45-12:15 

5 12:15-13:00 

6 13:00-13:45 

pauze 13:45-14:00 

7 14:00-14:45 

8 14:45-15:30 

9 15:30-16:15 



  

maatregelen hanteren (ventileren en desinfecteren) én introduceren we per 31 mei het 

gebruik van preventief zelftesten bij leerlingen. Dit is al eerder ingevoerd voor 

medewerkers. De preventieve zelftesten nemen de leerlingen twee keer per week thuis 

bij zichzelf af. 

 

Zelftesten 

Door twee keer per week een zelftest af te nemen, wordt de school veiliger. Hiermee 

kunnen personen die besmet zijn met het coronavirus, maar (nog) geen symptomen 

hebben, dit sneller detecteren en de correcte maatregelen nemen. 

 

De test is preventief. Je gebruikt de zelftest dus niet wanneer je klachten hebt of een 

nauw contact bent van een positief getest persoon. Dan ga je nog steeds naar de 

teststraat van de GGD. De test is wel geschikt wanneer je een ‘overig contact’ bent.  

 

Hoe werkt het? 

Bij de conciergeloge mag je elke twee weken vier testen ophalen. Je hoeft alleen maar 

je schoolpas te laten zien. De test neem je thuis bij jezelf af door middel van een 

neusswab. Het is de bedoeling dat je dit twee keer per week doet, bijvoorbeeld op 

zondagavond en op woensdag. Er zit bij elke test een duidelijke bijsluiter. Je hoeft de 

uitslag niet aan school door te geven.  

 

Bij een positieve uitslag willen we je wel vragen om contact op te nemen met de 

school en de Corona-assistent. We kunnen dan maatregelen treffen om verdere 

uitbraak te voorkomen. Ook bel je de GGD om de uitslag te laten bevestigen door 

middel van een PCR-test. Dit kan via coronatest.nl of telefoonnummer 0800-1202. 

 

Als school willen we graag dat je meewerkt aan dit beleid. Hiermee zorgen we voor een 

veilige en gezonde omgeving voor medewerkers en leerlingen. Deelname aan het 

zelftesten is echter niet verplicht.  

 

Privacy 

Bij de uitgifte van de zelftesten noteert de receptie de datum achter je naam. Dit doen 

we zodat we de testen eerlijk kunnen verdelen. Deze informatie is vertrouwelijk en 

wordt alleen gedeeld met de medewerkers die deze informatie nodig hebben om het 

proces goed te laten verlopen.  

 

Extra maatregelen 

We nemen afscheid van de 1,5 meter afstand tussen de leerlingen op school. Wel moet 

er afstand gehouden worden tot de medewerkers. Daarnaast blijven de volgende 

maatregelen nog steeds van kracht: 

 



  

- Er moet in alle gebouwen van school een mondkapje gedragen worden 

wanneer je loopt of staat; 

- Iedereen houdt zich aan de looproutes; 

- Was en desinfecteer regelmatig je handen; 

- Blijf thuis bij klachten en laat je testen bij de GGD. Klachten die op corona 

duiden zijn: Verkoudheid, keelpijn, hoesten, hoofdpijn, koorts en verlies van reuk 

en/of smaak. Wanneer je in quarantaine moet, kun je de lessen online volgen. 

Geef dit door via verzuim@vitusmavo.nl.  

 

Extra begeleiding en maatwerk 

Sinds januari bestaat de mogelijkheid om huiswerkbegeleiding of reparatielessen te 

volgen via de Bijlesstudent. Deze mogelijkheid blijft bestaan tot de toetsweek. 

Daarnaast is (per mail onder de leerlingen) geïnventariseerd welke leerlingen behoefte 

hebben aan extra uitleg AK; voor klas 3 start dit deze week, ter voorbereiding op het SE, 

voor klas 1 en 2 wordt de mogelijkheid geboden voorafgaand aan de toetsweek.  

 

Het schooljaar duurt nog maar een paar weken. In week 24 vindt de toetsweek plaats. 

In week 25 staat de ToDo-week gepland, waarin de nadruk zal liggen op het sociale 

aspect en activiteiten. In de twee laatste weken van het schooljaar vinden de 

rapportvergaderingen plaats, waarna voor specifieke leerlingen maatwerk wordt 

geboden tijdens de begeleidingsdagen. Een overzicht hoe deze laatste weken van het 

schooljaar eruitzien, ontvangen jullie nog. Hierin zijn ook praktische zaken opgenomen 

zoals het inleveren van de boeken en het ophalen van het rapport. De officiële laatste 

schooldag voor leerlingen is vrijdag 9 juli, op donderdag 8 juli staan de laatste 

verplichtingen op het programma.  

 

 

Tot slot 

We zijn erg blij dat we weer een stap hebben gezet in de goede richting en onze 

leerlingen weer fulltime mogen verwelkomen. We hebben ons best gedaan om de 

juiste maatregelen te treffen om zo veilig mogelijk te heropenen. Indien je vragen hebt 

over de zelftesten, mag kan contact worden opgenomen met onze Corona Assistent 

via corona@sivog.nl.  

 

Tot volgende week! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Nicole Lagendijk 

Directeur 
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