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Aan alle ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen 

 

 

Zwolle, 24 september 2021 

Kenmerk: 2021/042/krk 

Betreft: Coronamaatregelen en NPO 

 

 

Geachte heer/mevrouw, beste leerling, 

 

Vanaf maandag 25 september verdwijnen de 1,5 meter maatregel en de mondkapjesplicht in het 

onderwijs. We zijn hier ontzettend blij mee! Graag bedank ik met name alle leerlingen, maar ook 

ouder(s)/verzorger(s), via deze weg voor de medewerking in de afgelopen maanden. Het heeft wat 

voeten in aarde gehad om alles in goede banen te leiden, maar over het algemeen zijn we erg 

tevreden over dit verloop. Om het coronavirus buiten de deur te houden, is er nog één belangrijk 

uitgangspunt: 

 

Testen bij gezondheidsklachten 

We vragen leerlingen en medewerkers om zich te laten testen bij gezondheidsklachten.  

Uiteraard blijven een aantal algemene adviezen ook van kracht: 

 
- Hygiëne: was regelmatig je handen. 

- Afstand: houd rekening met anderen die afstand houden prettig vinden. 

- Preventieve zelftesten voor medewerkers en leerlingen: medewerkers en leerlingen zónder 

klachten, kunnen tweemaal per week thuis een preventieve zelftest doen. De zelftesten zijn  

te verkrijgen bij de receptie van het A-gebouw. 

- Ventilatie: op school wordt zo goed mogelijk geventileerd. 

 

Excursies 

Op dit moment wordt de organisatie van verschillende excursies en reizen ook weer opgestart. We 

zijn hier gebonden aan de geldende maatregelen. Voor buitenlandse schoolreizen die tot het 

onderwijsprogramma behoren, geldt dat leerlingen niet uitgesloten mogen worden op grond van het 

wel of niet immuun zijn. Wel moet de leerling zich conformeren aan de regels van het reisverkeer en 

aan de regels in het betreffende land. Per reis/excursie worden ouders uiteraard geïnformeerd.  

 

Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 

Onlangs is er per afdeling een brief gestuurd over de invulling van de NPO-uren. Op 4 oktober wordt er 

een algemene ouderavond georganiseerd, deze avond zal online verzorgd worden. Een uitnodiging 

volgt.  

 

Stille werkplek (NPO) 

Vanaf dit schooljaar is er elke dag van 13.30 uur tot 16.00 uur de mogelijkheid 

om huiswerk te maken op school. Er is surveillance aanwezig. Leerlingen die 

zich thuis moeilijk kunnen concentreren óf leerlingen die het fijn vinden om 
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huiswerk te maken op school, kunnen naar de stille werkplek in de mediatheek. Opgave gaat via de 

mentor.  

 

Hopend u/je zo voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Hiske Kromdijk 

Directeur 
 

 


