Asten/Someren, 3 september 2021

Betreft: nieuw schooljaar, de basisregels en een nieuwe coronamaatregel

Beste ouders,
De zomervakantie ligt weer bijna achter ons en we gaan beginnen aan een nieuw
schooljaar. We verheugen ons erop om uw kind volgende week weer bij ons op school te
ontvangen, uiteraard binnen de nog steeds geldende coronamaatregelen. Tijdens de
zomervakantie is echter één regel veranderd, namelijk het verschil tussen een niet-immuun
en immuun persoon. Deze brief gaat over de actuele coronaregels en de manier waarop we
daar op het Varendonck College vorm aan geven.
Basisregels coronamaatregelen
We volgen de regels van het RIVM op en baseren daarop de 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. De catering blijft om die reden gesloten;
• In de gebouwen wordt voldoende geventileerd;
• Blijf het rooster in de gaten houden. We zoeken voortdurend naar het grootst
beschikbare lokaal.
Immuniteit
We vragen een niet-immuun persoon* om zich twee keer per week preventief te testen.
We kunnen dat niet afdwingen, maar vertrouwen erop dat iedereen beseft dat testen iets is
dat je doet voor elkaar. De school heeft genoeg zelftesten ter beschikking en de distributie
verloopt via de mentor. Wanneer een niet-immuun persoon in contact is geweest met een
besmet persoon, gaat hij/zij 10 dagen in quarantaine. Na 5 dagen kan hij/zij zich laten
testen bij de GGD.
Voor een immuun persoon* geldt dat het niet nodig is om zelftesten af te nemen. Ook is
het niet nodig om in quarantaine te gaan nadat hij/zij in contact is geweest met een besmet
persoon.
Zelftest positief: naar de GGD
Voor zowel een niet-immuun als immuun persoon geldt dat bij klachten en/of een positieve
zelftest een afspraak bij de GGD moet worden gemaakt voor een reguliere coronatest. Als
ook die positief is, informeert u de school (0493-672627). U doet zelf het broncontactonderzoek naar de nauwe contacten en uw kind gaat 10 dagen in quarantaine.
Op deze pagina vindt u meer informatie over de procedures die wij hanteren wanneer een
leerling positief is getest op COVID-19.

Ik wens ons allen een gezond nieuw schooljaar tegemoet en ik hoop u door middel van
deze brief voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Irma van Nieuwenhuijsen

*) Een immuun persoon is iemand die:
14 dagen of langer geleden een vaccinatieserie heeft afgerond van Pfizer, Moderna of
AstraZeneca; of
14 dagen of langer geleden 1 dosis van deze vaccinaties heeft gekregen na een
doorgemaakte COVID-19-infectie; of
28 dagen of langer geleden het Janssen-vaccin heeft gekregen; of
COVID-19 heeft doorgemaakt in minder dan 6 maanden geleden
Wanneer aan geen van bovenstaande regels wordt voldaan wordt iemand als een nietimmuun persoon gezien.

