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Beste leerlingen,

Beste ouders/verzorgers,

Volgende week begint het nieuwe schooljaar en op 13 augustus jl. heeft de regering ons 

allemaal laten weten hoe we het schooljaar beginnen. In deze brief gaan we in op de 

specifieke maatregelen op school rond corona en een aantal zaken die met corona te 

maken hebben. De invulling van de eerste dagen van het schooljaar krijg je vanuit je 

eigen vestiging te horen.

Maatregelen die gelden bij het begin van het schooljaar:

Jullie hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Dat moeten jullie wel blijven 

doen tot medewerkers van de school. Het dragen van mondkapjes (formeel: mond-

neusmaskers) blijft ook verplicht, met het bekende principe: ‘lopen = op, zitten = af’. 

Daarnaast blijven de aanvullende maatregelen als het hoesten en niezen in de elleboog 

en het wassen van de handen van kracht. Wie klachten heeft die op corona kunnen 



wijzen, blijft thuis, ook daar verandert niets aan. En met elkaar zorgen we ervoor dat de 

ventilatie zo goed als mogelijk is, ook als het een dag wat minder warm is.

In het testbeleid komen enige wijzigingen. Daar wordt hieronder op in gegaan.

Vaccinaties:

Iedereen die in en buiten het voortgezet onderwijs werkt, kan of heeft zich al laten 

vaccineren. Voor leerlingen geldt dat alle leerlingen de gelegenheid hebben gekregen 

een eerste, en vaak ook al een tweede, vaccinatie te krijgen. Of je je hebt laten 

vaccineren is aan jou (en bij de mensen die op school werken is het aan hen). Voor het 

naar school gaan maakt het niet uit of je je hebt laten vaccineren of niet. We zullen er 

nooit naar vragen, want het is en blijft een privézaak. Wij hoeven het niet te weten. 

Ongetwijfeld zal er in lessen over corona en over vaccineren gepraat worden. En dan 

gaat het natuurlijk ook over de vraag of je je laat vaccineren of niet en de argumenten die 

daarbij horen. Maar in de les hoeft niemand te vertellen of hij/zij gevaccineerd is of niet 

en zal er ook nooit gezegd mogen worden dat de ene keuze beter is dan de andere. Het 

is en blijft je eigen afweging.

Zelftesten:

Het uitgangspunt van de overheid is dat het verstandig is dat wie nog niet (volledig) is 

gevaccineerd zich voorlopig tweemaal per week test. Daarvoor zijn voldoende zelftesten 

op school aanwezig. Ook kan iedereen zelf zelftesten aanvragen (via www.

 ). Omdat we niet weten (en niet hoeven te weten) wie zich wel en zelftestenbestellen.nl

niet heeft laten vaccineren, gaan we ervan uit dat iedereen verstandig omgaat met het 

advies en, bij niet volledige vaccinatie, zich tweemaal per week test. Hierop zal geen 

enkele controle vanuit school zijn.

Prikbussen en voorlichting vanuit de GGD

In de (social) media doen berichten de ronde dat de GGD’s in contact zijn getreden met 

scholen om voorlichting te geven over het vaccineren tegen corona.

Daarnaast zijn er berichten dat de GGD prikbussen inzet, waar iedereen zonder afspraak 

gevaccineerd kan worden. Het PCC is door de GGD niet benaderd als het gaat om 

prikbussen of het geven van voorlichting.

Voor alle duidelijkheid: binnen het PCC geldt dat al dan niet vaccineren een privézaak is. 

Medewerkers en leerlingen bepalen zelf of zij al dan niet gevaccineerd worden. Van 

deelname aan ‘campagnes’ binnen de scholen, van voor- zowel als tegenstanders, zal 

dan ook geen sprake zijn.

Vervolg:

http://www.zelftestenbestellen.nl
http://www.zelftestenbestellen.nl


In september zal er opnieuw gekeken worden naar de coronamaatregelen. Als er dan 

aanpassingen nodig zijn, zullen we jullie en u daarvan op de hoogte stellen.

Ik wens jullie en je ouders/verzorgers een heel goede start van het nieuwe schooljaar.

Met vriendelijke groet,

mede namens de directeuren,

H.A. Nijdeken

voorzitter college van bestuur
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