
  

Aan: ouders en leerlingen Vitusmavo 
Betreft: start schooljaar – coronamaatregelen en boekenfonds 
 
Naarden, 20 augustus 2021 
 
 
Beste leerlingen en ouder(s)/verzorger(s), 
 
Hopelijk heb je een fijne vakantie gehad en ben je weer lekker uitgerust om aan het 
nieuwe schooljaar te beginnen. Voor de vakantie ontvingen jullie een brief over de start 
van het schooljaar met een aantal bijlagen. Hierin vind je alle informatie over de eerste 
schoolweek, die voor leerlingen start op woensdag 25 augustus. Voor de volledigheid 
voegen we deze brief nogmaals bij. 
 
Naar aanleiding van de persconferentie van 13 augustus jl. over het openen van de 
school en het coronavirus informeren wij je hierbij over een aantal zaken die op onze 
school aan het begin van het schooljaar nog steeds gelden wat betreft de  
coronasituatie.  
 
NPO 

In het kader van het NPO (Nationaal Programma Onderwijs) hebben we een schoolplan 
geschreven, waarover wij jullie in de nieuwsbrief voor de vakantie informeerden. Wij 
zullen dit jaar verschillende interventies op poten zetten, waaronder ‘plusuren’ om 
leerlingen bij te spijkeren waar nodig, motivatietrainingen en we hebben een extra 
onderwijsassistent aangenomen, zodat er binnen de lessen meer ruimte is voor extra 
uitleg en differentiatie.  
 
Zomerschool  

Een groot aantal leerlingen heeft deze week al lessen gevolgd op de Zomerschool van 
het SIVOG die deze week op het Vituscollege heeft plaatsgevonden. Zij hebben op 
een ontspannen manier een inhoudelijke goede start gemaakt voor het nieuwe 
schooljaar en gewerkt aan hun motivatie en teambuildingsvaardigheden. Ik verwijs 
graag naar het krantenartikel in de Gooi en Eemlander van 19 augustus 2021. Naast 
studenten en coaches van buiten heeft ook een aantal van onze collega’s meegewerkt 
om de Zomerschool tot een succes te maken.  
 
Boekenfonds 

Om ervoor te zorgen dat het uitreiken van de boeken goed verloopt woensdag 25 
augustus, willen je vragen de informatie hierover nog eens goed door te nemen in de 
brief over de start van het schooljaar. Heb je de Zomerschool gevolgd? Zorg er dan 
voor dat je de geleende boeken 25 aug. inlevert, anders zijn wij genoodzaakt kosten 
in rekening te brengen.  
In alle boekenpakketten zit een notitie die u ook op de laatste pagina van dit document 
vindt. Wij verzoeken u dit even van te voren met uw zoon/dochter te bespreken om 
vervelende situatie te voorkomen. Op die manier kunnen wij er voor zorgen dat 
eventuele fouten of vragen meteen afgehandeld kunnen worden en leerlingen goed 
kunnen starten met hun lessen vanaf 30 aug.  
  



  

Coronamaatregelen start schooljaar ’21-‘22 
 
Door o.a. het landelijke vaccinatieprogramma zijn de besmettingen in Nederland na 
een piek in juli weer flink teruggelopen. Echter heeft het coronavirus ons niet volledig 
verlaten, waardoor we een aantal maatregelen de komende tijd moeten blijven 
hanteren.  
 
In algemene zin moeten we ons houden aan de volgende regels: 

- Volwassenen houden onderling en tot leerlingen 1,5 meter afstand;  
- Blijf thuis bij klachten en laat je testen bij de GGD, ook als je gevaccineerd bent; 
- Het dragen van een mondkapje tijdens verplaatsingen is voor iedereen 

binnen het schoolgebouw verplicht; 
- Zorg voor goede ventilatie in alle ruimtes; 
- Was regelmatig je handen grondig en hoest en nies in je elleboog; 

 
Zelftesten 
Als school verstrekken we nog steeds zelftesten. Door het gebruik van zelftesten 
worden besmettingen al in een vroeg stadium opgespoord, wat het aantal contacten 
beperkt. Leerlingen en medewerkers die niet immuun zijn, worden aangeraden om 
twee keer per week een zelftest de gebruiken. Je wordt als immuun beschouwd 
wanneer: 

- Het meer dan 14 dagen geleden is dat je een 2e prik hebt gehad met het vaccin 
van AstraZeneca, Pfizer of Moderna, of; 

- Het meer dan 14 dagen geleden is dat je één prik hebt gehad met een van de 
vaccins en je daarvoor corona hebt gehad, of; 

- Het meer dan 28 dagen geleden is dat je één prik hebt gehad met het vaccin 
van Janssen, of; 

- Je binnen de afgelopen 6 maanden (180 dagen) corona hebt gehad. 
 
Alle leerlingen en medewerkers mogen nog steeds, wanneer zij dit willen, gebruik 
maken van de twee zelftesten per week. Dit mag ook als je immuun bent. Eens in de 
twee weken mag je een pakketje van vier zelftesten ophalen bij de conciërge of 
kantine. 
 
Quarantaine & positief testen 
Wanneer je in contact bent geweest met een positief getest persoon, moet je in 
quarantaine. Dit hoeft niet wanneer je immuun bent (zie boven). Als je toch klachten 
krijgt, moet je wel in quarantaine en je laten testen bij de GGD.  
Wanneer je positief test op het coronavirus, moet je in isolatie. Als je klachten hebt, 
moet je in isolatie tot je 24 uur klachtenvrij bent én het meer dan 7 dagen geleden is 
dat je ziek werd. Ben je klachtenvrij maar test je toch positief? Dan mag je, mits je geen 
klachten ontwikkelt, na 5 dagen weer uit isolatie. 
 
Terug naar normaal  
Als school gaan wij weer zoveel mogelijk terug naar normaal. Dit betekent dat de 
lessen weer 45 minuten duren (zie lestijden onderaan deze alinea) en alle lessen fysiek 
op school zullen worden gegeven. We hebben ervoor gekozen de hybride variant 
voorlopig stop te zetten: de lessen zijn niet meer online te volgen. Wanneer je afwezig 



  

bent, informeer je via klasgenoten wat je gemist hebt. Heb je een toets gemist, maak je 
een inhaalafspraak met de docent.   

Coachmoment 08.30 uur - 08.45 uur    

1e lesuur 08.45 uur - 09.30 uur  5e lesuur 12.30 uur – 13.15 uur 

2e lesuur 09.30 uur - 10.15 uur  6e lesuur 13.15 uur – 14.00 uur 

pauze 10.15 uur - 10.30 uur  pauze 14.00 uur – 14.15 uur 

3e lesuur 10.30 uur - 11.15 uur  7e lesuur 14.15 uur – 15.00 uur 

4e lesuur 11.15 uur - 12.00 uur  8e lesuur 15.00 uur – 15.45 uur  

pauze 12.00 uur - 12.30 uur  9e lesuur 15.45 uur – 16.30 uur 

 
 
Bijeenkomsten 
Bijeenkomsten in verschillende vormen mogen weer georganiseerd worden, mits de 
algemene regels in acht worden genomen. Ouderavonden zullen vooralsnog fysiek op 
school plaatsvinden op 1,5m afstand, met één ouder per kind en aanmelding vooraf, 
zodat we per groep een passend lokaal kunnen toewijzen. De dyslexiebijeenkomst zal 
wel online plaatsvinden. Ouders/verzorgers ontvangen uiteraard t.z.t. een uitnodiging 
voor de ouderavonden.  
 
Ventilatie 
Er wordt op school veel aandacht besteed aan ventilatie. Een extern bureau zal de 
ventilatie ook voor dit schooljaar nogmaals controleren. Op dit moment voldoen alle 
installaties aan de geldende standaarden. Mogelijkheden voor verdere verbeteringen 
worden onderzocht. In de lokalen staan CO2-meters die door de docenten in de gaten 
worden gehouden. Als deze waardes te hoog worden, kan er actie worden 
ondernomen.  
 
Reizen 
Wanneer je terugkomt van een reis uit een rood of oranje land, geldt het dringende 
advies in quarantaine te gaan.  
 
Tot slot 
Mede namens de leerjaarcoordinatoren wens ik je nog een goed einde van de vakantie 
toe en zie ik jullie vanaf woensdag 25 augustus a.s. weer graag op school! Denk je aan 
je mondkapje? Alvast hartelijk dank voor je medewerking. 
Indien je vragen hebt over de zelftesten of andere coronazaken, mag kan contact 
worden opgenomen met onze Corona Assistent via corona@sivog.nl.  
 
Tot volgende week! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Nicole Lagendijk 
Directeur 

mailto:corona@sivog.nl


  

Bijlage boekenfonds 
 
LEES DIT GOED!  

  

Je hebt vandaag je boekenpakket ontvangen.  

Controleer op school meteen, tijdens de klassenles, met de 
bijgevoegde lijst, of het pakket compleet is. En of je vakkenpakket 
klopt.  

Klopt er iets niet, of is er een boek bij waarvan de kwaliteit erg slecht 
is, dan dien je dit meteen te melden aan een van de medewerkers 
van het leermiddelenfonds.(bij de gymzaal). Neem dan ook je gehele 
pakket mee daarna toe!  
Na woensdag 25-08-2021 worden er geen klachten meer in 
behandeling genomen. Het is dus zaak, dat je vandaag meteen je 
pakket goed controleert!  

  

  

Een aantal boeken heeft een sticker aan de buiten-binnenkant van 
het boek, met de tekst: Deze sticker is het bewijs, dat dit boek in een 
minder goede/slechte staat verkeerd.  

Het is ons bekend, dat de kwaliteit van dit boek niet goed is. U zult 
daarom aan het einde van dit schooljaar, bij het inleveren van deze 
boeken, daar ook geen problemen mee ondervinden. Dit geldt 
uiteraard slechts voor de boeken die deze sticker hebben!  

  

Zet in alle boeken/werkboeken je naam! Je voorkomt dan, dat 
iemand je boek meeneemt!  

  

Mocht je in de loop van het jaar je boek/werkboek zijn kwijtgeraakt, 
dan dien je dit te melden bij mij. Je kunt dan, na betaling van de 
nieuwwaarde een ander boek/werkboek ophalen.  
Mochten er nog vragen zijn, stuur dan een mailtje 
naar: a.stork@vitusmavo.nl.  

  

A.M.F. Stork-Tak  
Coördinatrice leermiddelfonds  
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