
 

Aan: alle leeringen en hun ouder(s)/verzorger(s) 

 

Naarden, 24 september 2021 

 

 

Beteft: versoepelingen coronamaatregelen voortgezet onderwijs 

 

 

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

 

Tijdens de vorige persconferentie op 14 september zijn er versoepelingen van de 

coronamaatregelen in het voortgezet onderwijs aangekondigd. Dit is een grote stap richting 

het oude normaal en we zijn hier erg blij mee. Een aantal zaken veranderen, maar er blijven ook 

nog enkele maatregelen van kracht. In deze brief informeer ik jullie verder.  

 

Mondkapjesplicht vervalt 

Per 25 september is het voor leerlingen, personeel en bezoekers niet langer verplicht om een 

mondkapje te dragen bij verplaatsingen. Iedereen die dat wil, mag nog wel een mondkapje 

blijven dragen.  

 

Afstand houden 

Ook het houden van afstand is vanaf 25 september niet langer verplicht. Dit gold eerder al voor 

leerlingen onderling, maar is straks op iedereen van toepassing. Echter zullen sommigen dit 

nog wel prettig vinden. Hou daarom rekening met elkaar en respecteer de keuzes van een 

ander. Leerlingen worden verzocht afstand te houden van medewerkers wanneer zij aangeven 

dit prettig te vinden.  

 

Klachten 

Wanneer je klachten hebt die mogelijk op corona kunnen duiden, blijf je thuis en laat je je 

testen bij de GGD. Een zelftest is niet bedoeld voor het testen bij klachten. Indien de uitslag 

van de GGD negatief is, mag je weer naar school. Thuisblijven en testen bij klachten moet ook 

wanneer je beschermd bent. Klachten die je krijgt binnen 8 weken na een coronabesmetting 

zijn de enige uitzondering. In die periode is het niet zinvol om testen. De meest voorkomende 

klachten van het coronavirus zijn: 

➔ Verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) 

➔ Hoesten 

➔ Benauwdheid 

➔ Verhoging of koorts 

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

 

Beschermd tegen corona 

Je bent beschermd wanneer: 

➔ Het meer dan 7 dagen geleden is dat je een 2e prik hebt gehad met het vaccin van 

Pfizer; 



 

➔ Het meer dan 14 dagen geleden is dat je een 2e prik hebt gehad met het vaccin van 

Moderna of AstraZeneca; 

➔ 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 14 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. 

 

Zelftesten 

Een zelftest gebruik je alleen wanneer je geen klachten hebt. Indien je niet beschermd bent, 

wordt preventief zelftesten aangeraden. Dit doe je enkele keren per week, bijvoorbeeld twee 

keer. De zelftesten kun je gratis afhalen bij de concierge. Ook wanneer je beschermd bent mag 

je gratis zelftesten afhalen. De zelftesten gebruik je thuis.  

 

Quarantaine 

Het kan nog steeds voorkomen dat er in jouw omgeving iemand corona krijgt. Als je tijdens de 

besmettelijke periode van deze persoon contact met elkaar hebt gehad, moet je bedenken of 

je een nauw contact of een overig contact bent. Een nauw contact ben je wanneer je meer dan 

15 minuten op minder dan 1,5 meter met elkaar bent geweest of fysiek contact (bijvoorbeeld 

knuffelen) hebt gehad. Je bent een overig contact wanneer je meer dan 15 minuten op meer 

dan 1,5 meter contact hebt gehad, of minder dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter.  

 

Indien je een nauw contact bent, moet je in quarantaine, tenzij je beschermd bent. Je mag dan 

direct testen bij de GGD. De quarantaine duurt 10 dagen vanaf het moment van het laatste 

contact, maar na 5 dagen mag je (nogmaals) een test doen bij de GGD. Als de uitslag hiervan 

negatief is, mag je uit quarantaine.  

 

Positief getest 

Als je positief getest bent op het coronavirus, zou het fijn zijn als je dit aan de school meldt. 

Wanneer de melding is ontvangen, neemt de Corona Assistent contact op om een aantal 

dingen te bespreken en eventuele vragen te beantwoorden. We versturen dan een brief aan de 

ouders en leerlingen van de klas of jaarlaag (bovenbouw) van de leerling, zodat iedereen voor 

zichzelf kan bepalen in welke mate zij contact hebben gehad en welke acties zij moeten 

ondernemen.  

 

Corona Assistent 

Voor vragen over de maatregelen of andere coronagerelateerde zaken mag u contact 

opnemen met de Corona Assistent via 06-34225361 (bellen & Whatsapp) of corona@sivog.nl.  

 

Ik vertrouw erop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Nicole Lagendijk 

Directeur Vitusmavo  

mailto:corona@sivog.nl

