
 

 
 
 
 
 
 
Aan ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen van Produs 
 
 
 
Datum: 31 mei 2021 
Kenmerk: Produs/ag/secr 

Betreft: volledige opening school 
 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
 
U heeft vast al gehoord dat de scholen voor voortgezet onderwijs weer helemaal open gaan. 
Dit geldt ook voor ons. Vanaf 7 juni zal uw zoon/dochter de lessen weer gewoon op school 
kunnen volgen. Hoe het rooster er precies uit zal komen te zien, wordt later deze week 
bekendgemaakt.  
 
Waarom kan er nu versoepeld worden? 
De scholen kunnen weer volledig open, omdat leerlingen op school geen 1,5 meter afstand 
meer hoeven te houden tot elkaar. Dit is nu mogelijk omdat er een daling van het aantal 
besmettingen in Nederland is. Een andere reden is dat er nu heel veel zelftesten 
beschikbaar zijn voor het onderwijs. We mogen elke leerling twee testen per week 
meegeven naar huis. Zelftesten helpen om een uitbraak van het coronavirus eerder op te 
sporen. De verspreiding van het virus kan daardoor beter worden ingedamd.  
 
Hoe werkt de zelftest? 
Uw zoon/dochter krijgt elke week twee zelftesten mee. De bedoeling is dat hij/zij zich twee 
keer per week zelf test op corona. De uitslag geeft een richting, maar is geen officiële test. 
Als de zelftest positief is, dan is het belangrijk om een officiële test bij de GGD te laten doen.  
De kans is groot dat veel pubers zullen vergeten om de test te doen. Mijn verzoek aan u is 
daarom om uw zoon/dochter hier aan te herinneren en te motiveren. Ook zullen er vast een 
aantal jongeren zijn, die het spannend vinden om zichzelf te testen. De begeleiding van u als 
ouder/verzorger is dan extra belangrijk.  
Bij elke test zit een duidelijke uitleg. Via deze link vindt u een filmpje met de uitleg. Het 
filmpje is ook te vinden op de website van de school.  
 
Is de zelftest verplicht? 
Nee, leerlingen zijn niet verplicht zichzelf te testen. Het is wel erg wenselijk en verstandig om 
te doen. Als de helft van de leerlingen zich twee keer per week test, is dat al voldoende om 
de veiligheid van leerlingen en medewerkers in de school te garanderen.  
 
Nog even volhouden 
Net als bij de vorige versoepeling is het ook nu belangrijk om als team en leerlingen er 
gezamenlijk alles aan te doen om ook deze versoepeling vast te houden. Dat betekent nu: 
mondkapje op bij staan en lopen, binnen de school 1,5 meter afstand houden tot 
medewerkers, buiten de school ook 1,5 meter afstand houden tot elkaar, vaak de handen 
wassen en bij verkoudheidsklachten thuisblijven.  
 

https://youtu.be/qUtxex0xLDg
https://www.produsarnhem.nl/nieuws/1/zelftesten-in-het-onderwijs/169


 

 
 
 
 
Zo voorkomen we verspreiding van het virus en is de kans het grootst dat we als school 
open kunnen blijven. Dat is de afgelopen maanden heel goed gegaan, dus dat zal nu ook 
vast net zo goed gaan! 
 
Het zal even wennen zijn 
Dat de leerlingen alle lessen weer op school kunnen volgen, is natuurlijk fantastisch. Veel 
leerlingen willen graag naar school. Voor de les en om vrienden en vriendinnen weer te zien.  
Toch zal het even wennen zijn. De gangen, de aula, de klas en de praktijklokalen, zijn veel 
voller dan in de afgelopen maanden. Deze verandering kan effect hebben op uw 
zoon/dochter. Het kan zijn dat hij/zij hierdoor iets vermoeider of prikkelbaarder is dan 
normaal. Dat geeft niets, dat gaat voorbij, maar het is goed om er als ouder/verzorger even 
rekening mee te houden. Na enige tijd is iedereen weer gewend aan de normale 
schoolsituatie. 
 
Ik wens uw zoon/dochter een heel fijn weerzien met de andere helft van de klas volgende 
week! 
 
 
Hartelijke groet, 
 

 
 
 
 
 

Anja Geritz 
algemeen directeur Praktijkscholen Quadraam 


