
 
 

 

Aan: alle leerlingen van de Vitusmavo en hun ouder(s)/verzorger(s) 
Betreft: uitwerking coronamaatregelen per maandag 29 november 2021 
 
 
Naarden, 29 november 2021 
 
 
Beste leerlingen, geachte ouder(s)/verzorger(s)1,  
 
Gisteren mailde ik alle leerlingen over de nieuwe coronamaatregelen. In deze brief ga ik 
hier verder op in.   
 
Mondkapjesplicht 
Vanaf vandaag geldt weer een mondkapjesplicht op school. Bij verplaatsing door het 
gebouw moet je mondkapje dragen. In de pauze, wanneer je rustig staat te eten, mag hij 
af. Zodra je je verplaatst, zowel in de pauzes als tussen de lessen door, moet hij weer op. 
Ook wanneer je een broodje bestelt bij de kantine, moet in de 'rij' het mondkapje op.  
 
Ben je je mondkapje vergeten? Bij de conciërge kun je er een kopen voor 50 cent. 
Wanneer je geen mondkapje hebt of na een waarschuwing weigert deze te dragen, zijn 
we helaas genoodzaakt om je naar huis te sturen. We nemen in dat geval contact op met 
je ouders.  
 
Overige maatregelen 
• Looproutes: In de school zijn looproutes aangebracht. De ingang aan de kant van de 

parkeerplaats blijft docenteningang; leerlingen komen binnen via het schoolplein. 
• Persoonlijke beschermingsmiddelen: in alle lokalen zullen de spatschermen worden 

teruggeplaatst (in veel lokalen stonden ze er nog). Ook zal er in ieder lokaal weer 
desinfectiemiddel worden neergezet. Als je graag apart wilt zitten, geef het dan even 
aan bij je klassenleraar.   

• Afstand houden: leerlingen hoeven onderling geen afstand te houden. Wel willen we 
je verzoeken 1,5m afstand te houden van de medewerkers.  

• Ouders op school: alleen wanneer het echt noodzakelijk is, zijn ouders welkom op 
school. Overige afspraken zullen online of telefonisch plaatsvinden. 

• Houd je verder aan de bekende basismaatregelen als handen wassen, hoesten en 
niesen in de elleboog en zorgen voor voldoende frisse lucht.  

 
Wanneer blijf je thuis  
• Leerlingen en medewerkers met klachten blijven thuis en laten zich testen bij de 

GGD. Doe bij klachten de quarantainecheck op de website van de rijksoverheid: 
https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/. 

• Natuurlijk blijf je ook thuis wanneer je positief getest bent op het coronavirus.  
• Graag horen we het wanneer je corona hebt of in quarantaine zit wegens klachten. 

Dit kan worden doorgeven bij de absentiemelding.  

 
1 Om de leesbaarheid van deze brief te vergroten, richt ik mij tot de leerlingen.  

https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/


 
 

 

• Alle medewerkers en leerlingen, krijgen het advies om zichzelf 2 keer per week te 
testen met een zelftest. Dit advies geldt voor iedereen, dus ook voor 
gevaccineerden. Zelftesten kunnen worden opgehaald bij de conciërge.  

• 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. 

 
Bijblijven met de lesstof als je thuis zit 
Voor alle vakken staan studiewijzers in Magister. Hiermee kun je verder werken, zodat je 
niet achter gaat lopen. De docent zorgt ervoor dat je belangrijke lesmaterialen ontvangt. 
Zorg er zelf ook voor dat je jezelf via een klasgenoot informeert over de gemiste stof; in 
de onderbouw kan dit via de buddygroepjes. De lessen worden niet standaard online 
weergegeven. Wel kan een docent ervoor kiezen bij de uitleg 'de lijn open te zetten' of 
een klasgenoot verbinding te laten maken met een leerling die thuis zit.  
 
Tot slot 
Ik had enorm gehoopt dat we inmiddels van alle maatregelen af zouden zijn, maar helaas 
is dat niet zo. Laten we hopen dat de school open mag blijven en dat we goed door deze 
periode heen komen. Laat het alsjeblieft weten aan je coach, klassenleraar of 
leerjaarcoördinator als je suggesties hebt of als je iets wilt delen over wat wel of niet 
werkt.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Nicole Lagendijk 
directeur Vitusmavo 
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