Aan: alle leerlingen van de Vitusmavo en hun ouder(s)/verzorger(s)
Betreft: schoolopening per maandag 10 januari 2022
Bussum, 4 januari 2022

Beste leerling, geachte ouder/verzorger,
Maandag 3 januari jl. heeft minister Slob ons laten weten dat de scholen na de
kerstvakantie, per maandag 10 januari, weer open mogen. Wij zijn verheugd onze
leerlingen weer op school te mogen ontvangen. In deze brief ontvangen jullie
informatie over de geldende maatregelen op school en overige bijzonderheden.
Geldende maatregelen
• Mondkapjes: er geldt een mondkapjesplicht in de school. Iedereen draagt een
mondkapje bij verplaatsing door het gebouw. Wanneer je zit, mag het mondkapje
af. Mondkapje vergeten? Voor 50 cent kunt je er een kopen bij de conciërge.
• Afstand houden: leerlingen hoeven onderling geen afstand te houden. Wel houden
leerlingen 1,5m afstand tot medewerkers.
• 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 staan spatschermen. Ook is er
in ieder lokaal desinfectiemiddel aanwezig. Als je apart wilt zitten omdat je afstand
wilt houden tot klasgenoten, geef het dan aan bij je klassenleraar.
• Ouders op school: afspraken met ouder(s)/verzorger(s) zullen online of telefonisch
plaatsvinden.
• Basismaatregelen: houd je verder aan de bekende basismaatregelen als handen
wassen, hoesten en niesen in de elleboog en zorgen voor voldoende frisse lucht.
• Zelftesten: alle leerlingen en medewerkers krijgen het advies zichzelf twee keer per
week te testen met een zelftest. Dit advies geldt voor iedereen, dus ook voor
gevaccineerden. Je kunt gratis zelftesten halen bij de conciërge.
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.
• Voor vragen over de maatregelen of andere coronagerelateerde zaken kun je
contact opnemen met de Corona Assistent via 06-34225361 (bellen & Whatsapp) of
corona@volant.nl.
Bijblijven met de lesstof als je thuis zit
Wij starten in de loop van volgende week met een online 'quarantainegroepje': alle
leerlingen die thuis in quarantaine zitten, loggen in de ochtend in voor een centraal
startmoment. De link komt voor deze leerlingen in Magister te staan en is verplicht

(tenzij je te ziek bent om onderwijs te volgen). Een onderwijsassistent neemt de dag
door met de leerlingen: welke vakken heb je, wat staat er in de studiewijzer en kun je
zelfstandig aan de slag? Er wordt een planning gemaakt. Op deze manier kunnen wij
vinger aan de pols houden en wordt de leerling op weg geholpen om aan de slag te
kunnen. Ook kunnen vragen, problemen met de studiewijzers of gemiste toetsen
direct getackeld worden. Meer informatie over dit startmoment volgt.
Verder blijft gelden voor leerlingen: 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.
ToDo-week
In week 3 (ma. 17 t/m vr. 21 januari) staat de ToDo-week gepland. Vooralsnog hopen wij
dat deze door kan gaan, afhankelijk van of de lockdown eindigt op 14 januari. Wanneer
deze wordt verlengd, zullen wij ons beraden op welke onderdelen wel en niet door
kunnen gaan en hoe deze week precies invulling zal krijgen. Hierover volgt
vanzelfsprekend nog nader bericht.

Ik verwacht jullie op deze manier voldoende te hebben. Ik maak hierbij direct van de
gelegenheid gebruik iedereen alle goeds voor 2022 te wensen: hopelijk volgt er een
jaar waarin de pandemie de kop in wordt gedrukt en wij alle leerlingen 'gewoon' op
school kunnen ontvangen!
Met vriendelijke groet,
mede namens de leerjaarcoördinatoren,
Nicole Lagendijk
Directeur

