
 

Aan alle ouders en leerlingen van het Varendonck College 
 
 
 
 
Asten/Someren, 27 november 2021  
Onderwerp: aangepaste maatregelen Covid-19  
  
  
Beste ouder, beste leerling, 
  
De school blijft open, hoera!   
  
Wij zijn blij met het besluit dat de overheid heeft genomen om de scholen open te houden. 
Zo kunnen wij ons optimaal blijven inzetten voor de ontwikkeling van uw zoon of dochter. 
Wij doen dat met plezier en willen graag samen met u en uw kind de verantwoordelijkheid 
nemen om dit zo veilig mogelijk te doen. Hierbij volgen wij de richtlijnen van de overheid en 
de VO-raad met een enkele schooleigen aanpassing.   
  
Onderstaande nieuwe (en de mogelijk toekomstige) maatregelen vragen veel van de 
mentale veerkracht van uw kind en onze medewerkers. Op school hebben wij daar 
aandacht voor, maar u kent uw kind het beste. De mentoren blijven graag geïnformeerd, 
zodat zij uw kind op school zo goed mogelijk kunnen begeleiden. De mentor zal u laten 
weten wanneer hij/zij bereikbaar is. Ik verzoek u vriendelijk doch dringend alleen op de 
door de mentor aangegeven tijdstippen contact met hem/haar op te nemen.  
 

1. Met ingang van maandag 29 november is het opnieuw verplicht een mondkapje te 
dragen tijdens verplaatsingen in de school.   

2. Personeelsleden van de school doen hun uiterste best de 1,5 meter afstand tot elkaar 
en tot leerlingen te bewaren. Leerlingen onderling zijn op het gehele schoolterrein 
uitgezonderd van deze maatregel. 

3. Iedereen houdt rechts in de gangen. Waar mogelijk geven we looproutes aan. 
4. Bij het betreden van het lokaal wordt leerlingen gevraagd de handen te ontsmetten. 

Hiervoor zijn flacons aanwezig. 
5. Wij ventileren voldoende. In Asten is een luchtkwaliteitssysteem dat 

automatisch functioneert, in Someren zorgen we zelf dat de lucht gezond en fris 
blijft door tijdens en tussen de lessen ramen open te zetten. 

6. Pauzeren kan tot nader order binnen en buiten. Ons advies is het buiten pauzeren 
met uw kind te bespreken. Niet alleen de frisse lucht is gezond, maar het risico op 
besmetting wordt hiermee gereduceerd. Onafhankelijk van eventuele 
overheidsmaatregelen kunnen we op elk moment besluiten het buiten pauzeren 
opnieuw te verplichten. 

7. Op beide locaties worden stilteruimtes ingericht die na de les bezocht kunnen 
worden om individueel huiswerk te maken of te leren. Studeren gebeurt onder 
toezicht tot uiterlijk 17.00u. 

8. Na 17.00u is de school gesloten. Dat betekent dat alle activiteiten waar leerlingen (en 
ouders) voor naar school moeten komen zijn geschrapt tot nader order. Activiteiten 
die online kunnen worden verzorgd gaan wel door. Daar ontvangt u tijdig bericht 
over. 

9. Als uw kind onverhoopt thuis moet blijven, wordt de les gestreamd. 

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2021/11/26/coronavirus-overzicht-onderwijs/211126_onderwijs_onderwijsbreed-RO.pdf


 

10. Het kan gebeuren dat we op advies van de GGD een volledige klas naar huis moeten 
sturen. De lessen worden dan online gegeven. 

11. Tot in ieder geval 31 januari 2022 zijn alle excursies afgelast. Mocht er toch ruimte 
komen om excursies te organiseren, dan laten we u dat weten. 

12. Per 19 november heeft het kabinet afgekondigd dat alle huisgenoten bij een 
besmetting in quarantaine moeten, ongeacht of zij gevaccineerd zijn of niet. Zie 
hiervoor ook de beslisboom van het RIVM. Wij vragen u vriendelijk hier navolging 
aan te geven. 

13. De mentor deelt twee zelftesten per week uit aan uw kind. Wij vragen u erop toe te 
zien dat uw kind zich 2x per week test.   

  
Met uw ondersteuning en de medewerking van uw kind gaan we op het Varendonck 
College ook deze periode met vertrouwen tegemoet. Heeft u vragen? Neem dan contact op 
met de mentor van uw kind.  
  
Laten we elkaar helpen gezond te blijven. Samen overwinnen wij ook deze coronagolf.  
  
Met vriendelijke groet,  
  
  
Irma van Nieuwenhuijsen  
rector  
  

  

 

https://ajnjeugdartsen.nl/wp-content/uploads/2021/11/Beslisboom-12-jaar-plus-uit-of-thuis-BOinK_AJN_RIVM_231121.pdf

