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Beste leerling, geachte ouders/verzorgers,

Afgelopen weekend kondigde het kabinet aan dat de herope-
ning van de scholen een feit is. Met ingang van maandag 31 
mei mogen we open en op 7 juni moeten we open zijn. Het 
Norbertus Gertrudis Lyceum kiest ervoor om met ingang van 
maandag 31 mei onderwijs aan te  bieden in fysieke vorm 
voor al haar leerlingen. Immers het volledig opengaan van de 
scholen is vanuit het perspectief van de leerlingen ons inziens 
een goede zaak. Voor het sociaal welbevinden van de leerlin-
gen is het noodzakelijk dat de leerlingen elkaar weer fysiek 
kunnen ontmoeten. De fysieke ontmoeting van docenten en 
leerlingen is tegelijkertijd een belangrijke pijler van kwalita-
tief goed onderwijs. Voorwaarde is wel dat het verantwoord is 
voor personeel en leerlingen en dat een openstelling van de 
scholen niet leidt tot verhoging van de besmettingscijfers. 

Het aangekondigde kabinetsbesluit lijkt weinig ruimte te bie-
den. De VO-raad steunt dat besluit, maar constateert tegelij-
kertijd “Niemand is tot het onmogelijke gehouden”. 
De algemene overweging van het mogelijke besmettingsgevaar 
voor medewerkers wordt door het kabinet gepareerd door de 
sneltesten ruim te faciliteren, ook voor leerlingen. Argumen-
ten zoals de organisatorische rompslomp die openstelling van 
scholen dan wel de verstoring van de huidige situatie met zich 
meebrengen, zijn geen voldoende basis om af te wijken. Het 
belang voor het volledige fysieke onderwijs is voor het kabinet 
bovenliggend in combinatie met de constatering van het RIVM 
dat het besmettingsrisico met 1,5 meter afstand tussen mede-
werkers en leerlingen gering is.

We hebben bij de start van het schooljaar al mogen ervaren 
hoe het is om met alle leerlingen ons onderwijs in ons eigen 
gebouw te verzorgen. Met de toen gemaakte afspraken is dat 
goed gegaan. Laten we die afspraken dus vooral weer met 
elkaar maken. Verderop in dit protocol staan ze ter opfrissing 
genoemd.

Zelftesten
De fysieke ontmoeting met leraren en klasgenoten is, zoals 
gezegd, een belangrijke pijler van kwalitatief goed onderwijs. 
Voorwaarde is wel dat het verantwoord is voor personeel en 
leerlingen en dat een volledige openstelling van de scholen niet 
leidt tot verhoging van de besmettingscijfers. Er zijn inmiddels 
veel zelftesten beschikbaar, ook op onze school. Op 21 april 
jl. hebben jullie hierover reeds een bericht ontvangen. Het 
gebruik van de zelftest is een extra service naast alle maatre-
gelen die al gelden op school, zoals handen wassen, afstand 
houden en het gebruik van mondkapjes. Meedoen aan een 
zelftest is vrijwillig. In deze mail leggen wij uit hoe het gebruik 
van zelftesten op school werkt.

Waarom testen? 
De zelftest is een test om snel te zien of iemand besmet is met 
het coronavirus. Met de zelftest kunnen leerlingen en mede-
werkers zichzelf testen. Zo kunnen we een uitbraak van het co-
ronavirus op school voorkomen of beperken. Let wel: de uitslag 
van de test is indicatief. Zorg bij twijfel voor een afspraak voor 
een pcr-test, af te nemen door de GGD.
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Wanneer testen? 
De zelftesten voor leerlingen worden alléén gebruikt wanneer 
we horen dat er iemand op school is geweest die besmet was 
met het coronavirus. Wij overleggen dan met de GGD wie mo-
gelijk in contact is geweest met de besmette persoon. 
Leerlingen en medewerkers die geen nauw contact hebben 
gehad met de besmette persoon, maar bijvoorbeeld wel sa-
men les hebben gehad, worden in de gelegenheid gesteld op 
school een zelftest te doen. Het kan gebeuren dat jij/uw kind 
te lang of te dicht in de buurt van een besmette medeleerling 
of medewerker is geweest. Dat bekijkt de GGD in overleg met 
de school, maar kan ook later blijken uit het bron- en con-
tactonderzoek door de GGD. In dat geval moet uw kind naar 
huis. Thuis gaat uw kind in quarantaine, en maakt hij/zij een 
afspraak voor een coronatest bij de GGD. Er kan dan geen zelf-
test op school worden afgenomen.

De GGD en de school bepalen samen welke leerlingen in aan-
merking komen voor een zelftest. 

Verstevigingslessen
We hebben de afgelopen maanden met elkaar kunnen consta-
teren dat een aantal leerlingen een cognitieve leerachterstand 
hebben opgelopen. Binnen ons onderwijs hebben we grosso 
modo wel het programma van de vakken kunnen doorlopen, 
maar de kennisoverdracht is niet voor alle leerlingen even suc-
cesvol verlopen. Dit heeft verschillende oorzaken, waar we het 
achterblijven van de ontwikkeling van de executieve functies 
als een belangrijke pijler zien. Ook de motivatie is bij een groep 
leerlingen weggezakt. De komende weken gaan we jullie/hen  
helpen door voor maximaal twee vakken per leerling extra 
verstevigingslessen aan te bieden (in kleinere groepen van 20 
tot 25 leerlingen) zodat gericht en gedifferentieerd gewerkt 
kan worden aan het verkleinen van de ontstane cognitieve leer-
achterstand binnen enkele vakken. Over de organisatie van en 
facilitering voor het verzorgen van de verstevigingslessen in de 
periode tot de zomervakantie (inclusief het moment waarop die 
verstevigingslessen starten) ontvangen jullie volgende week 
meer informatie. 

De richtlijnen van het RIVM zijn leidend:
• Volwassenen en leerlingen houden 1,5 meter afstand van  
 elkaar. Dit geldt ook voor volwassenen onderling.
• We wassen onze handen meerdere keren per dag goed  
 tenminste 20 seconden. Dit gebeurt in ieder geval bij bin- 
 nenkomst in het lokaal, voor de pauze, na de pauze en na  
 toiletbezoek. 
• We dragen een mondkapje bij alle verplaatsingen in het  
 gebouw.
• We schudden geen handen. 
• We hoesten en niezen in onze elleboog.
• We zitten niet aan ons gezicht. 

Klachten en thuisblijfregels
Een personeelslid/leerling met de volgende (luchtweg)klach-
ten blijft thuis bij: 
• Neusverkoudheid
• Hoesten
• Moeilijk ademen/benauwdheid
• Koorts boven 38°C 
• Plotseling verlies van reuk of smaak

Leerlingen die behoren tot de medische risicogroepen 
(direct of indirect)
Indien je als leerling direct of indirect tot de medische risico-
groepen behoort, laat je je ouder/verzorger contact opnemen 
met je coördinator. Je ouder/verzorger zal gevraagd worden 
een formulier in te vullen. Indien je wordt vrijgesteld van het 
volgen van fysieke lessen kun je via je Google Chrome account 
en een online-verbinding aansluiten bij je lessen volgens je 
rooster. Indien je last hebt van bovenstaande klachten, laat je 
je testen door de GGD op corona. Je informeert je coördinator 
dat je bent/wordt getest en je informeert je coördinator direct 
over de uitslag van de test. Je coördinator kan hierover ook 
contact opnemen met je ouders.

In afwachting van het resultaat van de test mag je niet naar 
school komen (48 uur). Je volgt wel vanuit huis - online - je 
lessen conform het rooster.
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De lokalen
Per lokaal zijn zeep en tissues aanwezig. Tevens zal er vooraan 
in het lokaal via tape op de vloer aangegeven worden waar de 
grens van 1,5 meter zich bevindt, zodat gepaste afstand tussen 
docent en leerling gewaarborgd kan worden. Aan het eind van 
iedere les moet je zelf je tafel schoonmaken met de schoon-
maakspullen die daartoe in het lokaal staan. 
In het lokaal heeft de docent altijd de ramen en deuren open-
staan. Vijf minuten voor het einde van de les verlaat de klas het 
lokaal om naar het volgende lokaal te gaan conform rooster. 

Het is niet toegestaan om tijdens de leswissel gebruik te ma-
ken van je kluisje.

Met elkaar houden we toezicht op een goede en veilige wisse-
ling van de lessen.

Pauzes
Bij droog weer pauzeren de leerlingen buiten. Indien er bij 
slecht weer binnen gepauzeerd moet worden, moeten leerlin-
gen zoveel als mogelijk “statisch” pauzeren. Dat wil zeggen: 
ze nemen plaats aan een tafel, of op een andere vaste plek in 
de kantine, of de omliggende ruimte en verplaatsen zich alleen 
indien absoluut noodzakelijk (bijvoorbeeld voor toiletbezoek).

Les in alle vakken
Alle vakken geven fysiek les. Bij een aantal praktische vakken 
zoals lichamelijke opvoeding, beeldende vorming en muziek, 
kan het zijn dat de lesvorm of de inhoud wordt aangepast. Dit 
gebeurt dan zodat er les gegeven kan worden met inachtne-
ming van de richtlijnen van het RIVM. 

Andere praktische zaken
Voor alle bezoekers van de school geldt dat er bij de receptie 
een triage wordt uitgevoerd alvorens de bezoekers worden toe-
gelaten. Deze triage geschiedt via een poster waar de bezoeker 
op wordt gewezen.

Ook als je in de zogenaamde buitengebieden woont, wordt 
je gevraagd zoveel als mogelijk op de fiets naar school te 
komen. Indien de vervoersaantallen te groot worden kan het 
immers gebeuren dat vervoer naar school niet meer gega-
randeerd is via het openbaar vervoer. In de mediatheek zijn 
fietsaccu-oplaadpunten ingericht voor de leerlingen die met 
een elektrische fiets komen.

Mondkapjes, rubber handschoenen en andere bescher-
mende middelen
Je moet er rekening mee houden dat in elk lokaal een zoge-
naamde leerlingvrije zone is afgetaped. Dit is een ruimte die 
je als leerling niet mag betreden. Houd hier rekening mee.
Indien je het prettig vindt om een mondkapje te dragen en/of 
rubberen handschoenen of andere beschermende middelen, 
dan is dit toegestaan. Volg hierin je eigen gevoel en neem je 
eigen verantwoordelijkheid. Laat je niet leiden door de mening 
van een ander.


