Aan ouders/verzorgers van leerlingen van Produs
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Kenmerk:
Betreft:

3 september 2021
Produs/ag/secr
corona-informatie bij start schooljaar 2021–2022

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Aanstaande maandag start het nieuwe schooljaar. Ik hoop dat u een fijne zomer hebt gehad
waarop u met plezier kan terugkijken. Wij kijken ernaar uit om maandag alle leerlingen weer
te mogen verwelkomen! De tijdstippen waarop iedereen op school wordt verwacht zijn eerder
al bekend gemaakt.
Op 13 augustus heeft het kabinet verteld welke corona-maatregelen er gelden voor scholen
voor voortgezet onderwijs. Deze regels gelden in elk geval tot 20 september. Er zijn weinig
veranderingen ten opzichte van vorig schooljaar. Voor de duidelijkheid zet ik alles even op
een rij:
Afstand
Volwassenen houden 1,5 meter afstand tot elkaar. Leerlingen en volwassenen houden 1,5
meter afstand tot elkaar. Om de afstand te kunnen bewaren houden we op drukke gangen
zoveel mogelijk rechts aan. Leerlingen onderling hoeven geen afstand te houden.
Mondkapje
Bij verplaatsing geldt mondkapjesplicht. Dus als je in het lokaal, of door de gang loopt, draag
je een mondkapje, net als afgelopen schooljaar. In Nederland geldt de mondkapjesplicht niet
meer in bijvoorbeeld winkels of restaurants. We kunnen ons daarom voorstellen dat
leerlingen niet meer gewend zijn hun mondkapje mee te nemen. Leerlingen die hun
mondkapje vergeten zijn, kunnen er maandag en dinsdag een krijgen bij de conciërge.
Mochten leerlingen op woensdag of daarna hun mondkapje vergeten, kunnen ze er voor
vijftig cent een kopen bij de conciërge.
Verkoudheidsklachten
Bij klachten thuisblijven. Het advies is om je bij verkoudheidsklachten te laten testen bij de
GGD. Bij een positieve uitslag blijf je thuis, bij een negatieve uitslag kan je weer op school
komen.
Hygiëne
Vaak de handen wassen met water en zeep. Op verschillende plekken op school staan
ontsmettingsmiddelen, maak er gebruik van. Hoesten en niesen in de elleboog.

Wat is er anders dan afgelopen schooljaar?
 Veel leerlingen zijn inmiddels ‘immuun’, voor hen is een preventieve zelftest niet meer
nodig.
o Wanneer ben je immuun? Volgens de GGD ben je in de volgende gevallen
immuun: 14 dagen na de tweede vaccinatie, in het geval van het Janssenvaccin 28 dagen na (de enige) vaccinatie, 14 dagen na een vaccinatie als je
een Covid-19-infectie hebt doorgemaakt, minder dan zes maanden na een
doorgemaakte Covid-19-infectie.
 Leerlingen die niet gevaccineerd zijn en leerlingen die nog niet volledig gevaccineerd
zijn, adviseren we om twee keer per week een preventieve zelftest te doen. De
zelftesten zijn gratis op school te krijgen.
Ik wens u voor nu een fijn weekend en voor straks een mooie start van het nieuwe
schooljaar!

Met vriendelijke groeten,
Namens het team van Produs,

Anja Geritz
Algemeen directeur praktijkscholen

