
       

       

Betreft: Informatie en update corona maatregelen 

 

Leiderdorp, 30 augustus 2021 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 

Wij kijken er naar uit om alle leerlingen morgen weer te mogen ontvangen. Inhoudelijke informatie 

over het programma van komende week, heeft u als het goed is inmiddels ontvangen met de 

Zomerpost.  

Zoals u wellicht al in het nieuws gelezen heeft, blijven er voor de middelbare scholen voorlopig nog 

een aantal belangrijke Coronamaatregelen gelden. Deze zetten we hieronder op een rij, zodat 

iedereen weet wat er verwacht wordt. 

• We vragen iedereen om het preventief thuis zelftesten door niet-volledig 
gevaccineerde leerlingen nog even vol te houden. Onder volledig gevaccineerd verstaan we 
leerlingen die minimaal twee weken geleden de laatste vaccinatie gehad hebben. Ook voor 
niet-volledig gevaccineerd personeel geldt het verzoek tot preventief thuistesten.  

• De afstandsregel tussen leerlingen en personeel blijft gehandhaafd, evenals de anderhalve 
meter afstand tussen volwassenen onderling.   

• De mondkapjesplicht in de gangen blijft ook gehandhaafd. Zodra leerlingen de school 
binnenkomen of het lokaal verlaten, zijn zij verplicht een mondkapje te dragen. Dit geldt 
uiteraard ook voor al het personeel. Wij snappen dat dit lastig is aangezien mondkapjes in de 
rest van de samenleving steeds minder vaak worden gebruikt. Het OMT heeft benadrukt dat 
we dit in het onderwijs toch nog even moeten volhouden om uitbraken te voorkomen. Dit is 
ook aangezien bij de start van het schooljaar nog niet iedere leerling die dat wil volledig 
gevaccineerd (+2 weken wachttijd) is. 

• Tot slot blijven basismaatregelen zoals ‘thuisblijven bij klachten en dan testen bij de GGD’ en 
‘vaak handen wassen’ voorlopig van kracht. 

• Leerlingen en medewerkers met klachten blijven dus thuis en laten zich testen. Bij klachten is 
een zelftest niet voldoende betrouwbaar.  

• Mocht een leerling een positieve testuitslag ontvangen, is het belangrijk dat ouders zo snel 
mogelijk school hierover informeren zodat we de benodigde maatregelen tijdig kunnen 
treffen.  

 

  



Vanuit de GGD hebben we onderstaande informatie ontvangen m.b.t. vaccineren: 

Vaccineren 
Hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe minder kans het virus krijgt om zich te verspreiden. 
Daarnaast hoeven gevaccineerde leerlingen en medewerkers niet in quarantaine, waardoor 
medewerkers langer inzetbaar blijven en leerlingen minder onderwijs hoeven te missen. 
  
Inmiddels heeft iedereen boven de 12 jaar de mogelijkheid gekregen om een afspraak voor een 
coronavaccinatie te maken. We zien dan ook dat de vaccinatiegraad nog steeds aan het stijgen is. 
Tegelijkertijd zien we dat er mensen zijn die nog twijfelen of ze wel een coronaprik willen halen of het 
lastig vinden om een afspraak te maken. 
  

Informatie coronavaccinaties voor jongeren 
Op www.instagram.com/hoezitdat.info zullen we vanuit de GGD de komende tijd regelmatig 
berichten publiceren. Het doel is jongeren helpen bij het maken van een weloverwogen keuze over het 
halen van een coronaprik.  
  
Op de CJG-jongerenwebsite www.hoezitdat.info kunnen leerlingen chatten met een 
jeugdverpleegkundige of jeugdarts van de GGD, over bijvoorbeeld hun vragen over vaccineren. De 
chat is open van maandag tot en met vrijdag van 14.00 - 22.00 uur, en op zaterdag & zondag van 
18.00 - 20.00 uur. 

 
Wij gaan er vanuit u met bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er vragen zijn, 

dan kunt u uiteraard bij ons terecht. 

Met vriendelijke groet, 

 
Ron Onderwater 
Pieter Snaterse 
Deirdre Broshka 
Christine Visser - van der Wolk 
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