
 

 

Landgraaf, 2 juni 2021 

 

Beste leerlingen, ouders/verzorgers, 

De landelijke overheid heeft besloten dat vanaf maandag 7 juni de scholen voor voortgezet onderwijs 

verplicht open gaan. Net als bij de andere stappen het afgelopen jaar, volgen wij ook dit keer de 

overheid en het RIVM. Natuurlijk staat hierbij het welzijn en de gezondheid van medewerkers en 

leerlingen voor ons op de eerste plaats. 

Vanaf 7 juni openen de SVO|PL-scholen weer elke dag hun deuren voor alle leerlingen. Op school 

wordt het gesprek gevoerd over hoe de opening in de praktijk vormgegeven gaat worden. De 1,5m 

afstand tussen leerlingen vervalt maar de overige basisregels blijven gelden: 

De basisregels: 

• Wel 1,5m afstand tot leerlingen en collega’s en collega’s onderling. 

• Draag een mondkapje wanneer je je verplaatst door het gebouw en bij vakken waar de 1,5m 

afstand niet te waarborgen is; 

• Was regelmatig je handen grondig met water en zeep; 

• Hoest en nies in je elleboog; 

• Schud geen handen; 

• Gebruik papieren zakdoekjes; 

• Bij klachten blijf je thuis en laat je je testen. Dit geldt ook wanneer een van de gezinsleden last 

heeft van koorts of benauwdheidsklachten of positief getest is op het coronavirus. 

• We ventileren regelmatig de ruimtes 

Aanvullend gelden op scholen van SVO PL de volgende regels: 

• In de lokalen gebruiken we doekjes om handen en tafels schoon te maken; 

• In de school zijn looproutes aangegeven, volg deze routes en de instructies; 

• Pauzes vinden plaats op de daarvoor aangegeven locaties. Zie hierna. 

• In sommige lokalen staan lijnen die leerling vrije zones aangeven. 

Pauzes 

We pauzeren als volgt: 

Bij goed weer: De onderbouw pauzeert op het binnenplein. De bovenbouw (= alleen leerjaar 3) op het 

voorplein. 

Bij slecht weer: De onderbouw pauzeert in de aula. Leerjaar 3 in de hal. 

 

Rooster 

Om de medewerkers en leerlingen de laatste weken van het schooljaar zo weinig mogelijk te belasten 

en om onrust en/of onduidelijkheid te voorkomen gebruiken we het huidige rooster als basisrooster. 

Dat neemt echter niet weg dat er ongetwijfeld roosterwijzigingen zullen zijn. Grote klassen (vanaf 24) 



gaan we toch splitsen. Dat kan omdat we door het wegvallen van de examenkandidaten ruimte 

hebben.  

Het rooster is eind deze week klaar. Leerlingen en medewerkers ontvangen tijdig een bericht m.b.t. 

het nieuwe rooster. Hou SOM dus goed in de gaten! 

 

Zelftesten 

Zowel medewerkers als leerlingen krijgen zelftesten mee naar huis om zichzelf twee keer per week te 

testen. Het zelftesten blijft vrijwillig, maar het OMT stelt dit als een belangrijk hulpmiddel om de school 

een veilige plek te houden. We roepen iedereen dan ook op om zichzelf twee keer per week preventief 

te testen met zo’n zelftest, dus juist wanneer je geen klachten hebt. Meer informatie over zelftesten 

is ook te vinden op zelftesteninhetonderwijs.nl. Je ontvangt de zelftest wekelijks via jouw mentor. 

Heb je klachten, blijf dan thuis en maak een testafspraak bij de GGD. Dit geldt ook wanneer je positief 

test met een zelftest. Als de uitslag van de test bij de GGD negatief is, mag je weer uit quarantaine. 

Moet je in quarantaine, meld je dan zo snel mogelijk ziek. Op die manier kan dit zo snel mogelijk 

worden verwerkt in de roosters. 

Het is de bedoeling dat de leerlingen de test thuis doen. Het is aan ouders van minderjarige leerlingen 

om te bepalen of hun kind de test doet. De leerlingen krijgen tijdens een les van de coördinator van 

dienst instructie over de zelftest. 

Voor leerlingen die zich niet ‘safe’ voelen bij zelf testen wordt ondersteuning geboden. Zij kunnen zich 

melden bij de coördinator van dienst voor instructie of een geruststellend  woord. De coördinator  gaat 

de test niet uitvoeren. Dat blijft voor verantwoording van de leerling. Bij leerlingen die zich bij de 

coördinator melden om te testen wordt eerst gekeken of de ouders toestemming gegeven hebben. 

Dat inventariseren we deze week via SOM. 

Veilige plek  

We doen alles wat we kunnen om de veiligheid op school te waarborgen. Samen met 

ouders/verzorgers, leerlingen en collega’s zorgen we ervoor dat school een zo veilig mogelijke plek 

blijft. Met de basisregels, preventief zelftesten en een steeds grotere groep gevaccineerden kunnen 

we voor onze leerlingen nog een aantal weken op een goede manier fysiek onderwijs bieden.  

Bijgevoegd vind je ook nog een instructie met betrekking tot het toestemming of niet toestemming 

geven voor testen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de directie, 

 

Peter Claessen 

https://www.lesopafstand.nl/lesopafstand/zelftesten/

