
 

Asten-Someren, 3 juni 2021 

 

 

Betreft: heropening Varendock College met ingang van 7 juni  
  
 

Beste ouders,  
  
Vorige week heb ik u laten weten dat het Varendonck College op maandag 7 juni weer 
opengaat voor alle leerlingen. We zijn blij om onze leerlingen weer allemaal te mogen 
ontvangen. Tegelijkertijd zijn er ook zorgen, bijvoorbeeld omdat het onderwijspersoneel bij 
de vaccinatiecampagne geen voorrang heeft gekregen en niet alle personeelsleden 
gevaccineerd zijn. Het is daarom extra belangrijk dat we met elkaar de regels die door het 
kabinet zijn vastgesteld goed navolgen én iedereen zich tweemaal per week preventief test 
zodat de school veilig open kan voor iedereen. In deze brief informeer ik u hier nader over.  
  
We volgen de regels van het RIVM en baseren daarop de volgende leefregels in en om de 
school:  

• Leerlingen en volwassenen houden minimaal anderhalve meter afstand van elkaar.  

• In iedere ruimte is desinfectiemiddel aanwezig. Was handen regelmatig.  

• Hoesten en niezen in de elleboog.  

• Mondkapjes zijn verplicht bij het verplaatsen in het gebouw.  

• In de wandelgangen en op de trap houden we rechts aan.  

• Leerlingen pauzeren buiten.  

• In de gebouwen wordt voldoende geventileerd. 

• Blijf het rooster in de gaten houden. We zoeken voortdurend naar het grootst 
beschikbare lokaal.  

  
Zelftesten: je doet het voor de ander 

Behalve vaccinaties zijn testen essentieel voor een veilig leer- en werkklimaat. We vragen 
iedereen in school om zich tweemaal per week preventief te testen. We kunnen dat niet 
afdwingen, maar vertrouwen erop dat iedereen beseft dat testen iets is dat je doet voor de 
ander. Ik hoop dat u het zelftesten vanuit dit perspectief met uw kind wilt bespreken: door 
tweemaal per week een zelftest af te nemen, draag je bij aan een veilige school en is het 
mogelijk de school weer open te stellen voor iedereen. 
  
De mentor zorgt ervoor dat uw kind elke week twee zelftesten ter beschikking heeft. We 
besteden tijdens de eerstvolgende mentorles aandacht aan de zelftesten, waarbij de 
veiligheidsregels in de school en het nut van testen worden besproken. Testen is in het 
belang van uw kind, maar vooral ook in dat van zijn/haar omgeving.  
U kunt in deze instructievideo en online flyer zien hoe uw kind een zelftest kan afnemen.  
  
Zelftest positief: naar de GGD  
Wanneer de zelftest van uw kind positief is, moet hij/zij naar de GGD voor een reguliere 
coronatest. Als die ook positief is, informeert u de school (0493-672627). U doet zelf het 
bron- contactonderzoek naar de nauwe contacten en uw kind gaat 10 dagen in 

https://www.youtube.com/watch?v=qUtxex0xLDg
https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/Flyer-zelftesten-doe-je-zo-vo-online-versie.pdf


 

quarantaine. Op deze pagina vindt u meer informatie over de procedures die wij hanteren 
wanneer een leerling positief is getest op COVID-19. 
  
NPO-scan: vragenlijst voor leerlingen  
Wij zijn als school druk bezig in kaart te brengen hoe onze leerlingen ervoor staan. We 
maken voor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) een scan van de situatie waarin 
onze leerlingen zich bevinden. Op basis van die scan maken we vervolgens een 
plan om eventueel opgelopen studievertragingen te verhelpen en/of onze leerlingen de 
juiste begeleiding te bieden in het volgende schooljaar. Een onderdeel van die 
scan is een vragenlijst die door de mentor in zijn klas afgenomen zal worden. Die afname 
zal over enkele weken in de mentorles plaatsvinden.   
  
Ik wens ons allen een gezonde afronding van dit schooljaar toe en hoop u met deze brief 
voldoende te hebben geïnformeerd.  
  
Met vriendelijke groet,  
  
Irma van Nieuwenhuijsen  
rector 

https://www.varendonck.nl/COVID-19-ziekmelding

