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Beste leerlingen, ouders en medewerkers, 
 
(Om iedereen zo volledig mogelijk te informeren herhalen wij soms mededelingen. Daar staat dan 
“geen verandering” achter.) 
  
De laatste Update corona (nieuw) 
Wij hebben jullie de afgelopen periode wekelijks geïnformeerd m.b.t. coronamaatregelen in de 
school. Gelukkig keren wij steeds meer terug naar een normale situatie. Voorlopig is dit dus de 
laatste Update.  
Vanaf volgende week zullen wij via de BreulBerichten de eventuele nieuwtjes melden, want het 
coronateam komt nog wel bijeen. Mochten er namelijk zorgelijke ontwikkelingen zijn op school of 
in een jaarlaag dan kunnen wij jullie weer snel informeren.  
Wij zullen op korte termijn (via een enquête) jullie mening vragen over deze Updates. Jullie input 
gebruiken wij om bij een volgende keer (hopelijk niet nodig) onze communicatie nog verder te 
verbeteren. 
Ook zullen wij de verschillende manieren van lesgeven en andere maatregelen goed tegen het 
licht houden en verbeteren waar dat kan. Op deze wijze houden wij de goede dingen vast. 
Ik wil jullie danken voor jullie reacties de afgelopen periode. Samen hebben wij er echt het beste 
van gemaakt! 
  
Excursies en reizen binnen Nederland/buitenland (geen verandering) 
Nederland gaat open maar de regels in de omliggende landen variëren. Wij willen natuurlijk niet 
dat daar leerlingen en/of collega’s in een quarantaine situatie terecht komen. 
Wij bekijken ook de condities waaronder binnenlandse (dag)reizen weer plaats kunnen vinden en 
hoe we omgaan met het (financiële) risico van annuleren. Na de voorjaarsvakantie volgt daar 
nadere informatie over. 
 
Zelftesten (geen verandering) 
Het is en blijft belangrijk om jezelf te blijven testen. Deze testen zijn nog altijd voor leerlingen en 
medewerkers te verkrijgen bij de conciërges. 

In quarantaine (geen verandering) 
Als je positief test dan ga je 5 dagen (was 7 dagen) in quarantaine. Als je de laatste 24 uur 
klachtenvrij bent, dan mag je weer naar school. 

Link (geen verandering) 
Via deze link is het uitgebreide protocol van de VO-raad te lezen, hetgeen wij volgen. 

Ziek melden bij coronabesmetting (geen verandering) 
Als een leerling positief getest is, geldt voor zowel een zelftest als een PCR test, dan alleen nog 
telefonisch doorgeven via de receptie (030-6915604).   

Positief getest (zelftest en PCR): nauwe contacten informeren (geen verandering) 
De positief geteste leerling moet momenteel zelf de nauwe contacten informeren, de GGD doet 
dat momenteel niet daar ze te druk zijn en wij dat niet mogen doen in verband met AVG.  
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Jassen (geen verandering) 
Vanwege de steeds lagere temperaturen buiten en de noodzaak om te blijven ventileren, is het 
ook deze winter toegestaan om je jas mee te nemen in de les. 

School telefonisch bereikbaar? (geen verandering) 
De school is telefonisch bereikbaar tussen 8.00 uur en 16.30 uur. Wij hopen dat vragen van 
ouders vooral per mail gesteld gaan worden. De teamleiders en afdelingsmanagers zijn per mail 
bereikbaar.  
 
School open? (geen verandering) 
De school is geopend van 8.00 uur tot maximaal 18.30 uur. 
 
Blijf gezond! 
Namens de schoolleiding, 
 
Ferry Brokers, rector/bestuurder 


