
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouder(s) / verzorger(s), 
 

Op vrijdagavond 26 november maakte de minister president nieuwe maatregelen bekend 

tegen het coronavirus. Het belangrijkste nieuws voor ons, is dat de scholen open blijven. Wel 

hebben we te maken met nieuwe regels voor op school. Hieronder zetten we op een rij wat dat 

betekent voor uw kind. Deze regels gaan in vanaf maandag 29 november en gelden in ieder 

geval tot 19 december 2021. 

 

Alle medewerkers en leerlingen krijgen het advies om 2 keer per week een zelftest te doen 

Dit advies geldt voor iedereen, dus ook voor gevaccineerden. Dit is vrijwillig, maar is wel een 

dringend advies. De test is voor de zekerheid. U hoeft hiervoor geen testen te kopen. Wij 

bestellen deze testen en geven ze gratis met leerlingen mee naar huis. 

 

We zorgen voor zo min mogelijk ontmoetingen 

Waar dat kan spreiden we de pauzes en maken we looproutes in de school. Hoe dit gebeurt 

en in welke mate, hangt af van de precieze schoollocatie. Ook hebben we een paar dagen 

nodig om dit overal te regelen. We zorgen ervoor dat verschillende klassen zo min mogelijk 

contact hebben met elkaar. Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar. Leerlingen 

hoeven geen afstand te houden.  

 

Leerlingen dragen in school een mondkapje 

Dat hoeft alleen bij het verplaatsen door de gang. In de klas mag het mondkapje af. Uw kind 

neemt zelf een mondkapje mee naar school. 

 

Daarnaast letten we natuurlijk altijd op de basisregels 

Deze vindt u op de website van de Rijksoverheid. Ook heeft de Rijksoverheid een lijst met alle 

regels voor op school. 

 

Komt er extra informatie? Dan hoort u dat via de school. 

En heeft u vragen of opmerkingen? Wilt u meer weten, of maakt u zich misschien zorgen? 

Laat het dan weten aan de leiding van de school. Ook nu vragen we weer veel van u, van de 

leerlingen en van onze medewerkers. Dat gaat het best als we met elkaar in gesprek blijven 

en oog hebben voor elkaar. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

   
 

Akkelys Lukkes Herbert de Bruijne 

Voorzitter College van Bestuur  Lid College van Bestuur 

Aan ouders en verzorgers van onze 

leerlingen in het voortgezet onderwijs 

27 november 2021   

Nieuwe coronaregels   

SVB   

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/voortgezet-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/voortgezet-onderwijs
De regels staan ook op de website ISK: https://iskgroningen.nl/index.html




