
 

Naaldwijk, 5 januari 2022 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerling, 
 
Hopelijk geniet uw kind van een welverdiende kerstvakantie. U ontvangt dit bericht in aanvulling op het 
persbericht van gisteren over het heropenen van de scholen met ingang van aanstaande maandag. 
We zijn blij dat de school weer open mag en hopen alle leerlingen maandag in goede gezondheid te 
ontvangen. Om de school een zo veilig mogelijke plek te laten zijn/blijven wil ik u wijzen op de 
volgende aanvullende maatregelen van de overheid die we als school overnemen. Deze zijn niet 
anders dan de eerder gecommuniceerde maatregelen. 
  
Mondkapjes 
In school geldt een mondkapjesplicht voor alle leerlingen en medewerkers op plekken waar leerlingen 
en medewerkers niet zitten en langs elkaar bewegen. 
 
1,5 meter afstand 
Medewerkers houden (waar het kan) 1,5 meter afstand tot elkaar en dragen daar waar het niet kan een 
mondkapje. Leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar. 
Medewerkers proberen overal 1,5 meter afstand tot leerlingen te houden door zo veel mogelijk voorin 
het lokaal te blijven. Daar waar het nodig is om toch de klas in te lopen om iets uit te leggen of bij 
practica draagt de medewerker een mondkapje. 
 
Beperken van contacten met externen 
We hebben de opdracht gekregen zo min mogelijk andere personen (buiten leerlingen en 
medewerkers) in de school toe te laten. Ouders komen dus in principe niet op school en overleg gaat 
digitaal. 
 
Zelftesten en testen 
Aan alle leerlingen (ook gevaccineerde) wordt gevraagd zich 2x per week preventief te testen. Dit doe 
je dus zonder klachten, maar uit voorzorg. Leerlingen kunnen bij de leerlingcoördinatoren voor de 
komende week twee zelftests halen. De weken erna kan dit opnieuw. Deze zelftesten worden thuis 
uitgevoerd en dus niet op school gedaan. Leerlingen met klachten blijven thuis en laten zich testen bij 
de GGD. Ik wil hierbij een extra beroep doen aan de ouders om hun zoon/dochter te vragen zich ook 
daadwerkelijk minstens twee keer per week zelf te testen. Uit het aantal uitgedeelde zelftests in de 
periode voor de vakantie maken we op dat nog niet alle leerlingen dit 2x per week doen. 
 
Geniet nog even van de vakantie en hopelijk tot maandag! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
M. Verweij  
Locatiedirecteur  
ISW Hoogeland 


