
 

 

Beste ouders, verzorgers en leerlingen, 

Het schooljaar staat op het punt van beginnen. We hebben er veel zin in. 
We hopen vurig op een ‘normaal’ schooljaar. Dat zal helaas nog niet vanaf het begin het 
geval zijn. We hebben nog altijd te maken met maatregelen waar we ons aan moeten 
houden.  

Het belooft een enerverend jaar te worden. Ik hoop dat iedereen de batterij inmiddels 
voldoende heeft opgeladen om weer fris aan de start te kunnen verschijnen. We zien er naar 
uit om de leerlingen volgende week weer op school te hebben!  

Op 13 augustus heeft het kabinet besluiten genomen over de coronamaatregelen na de 
zomer.  De Corona-maatregelen bij de start van het schooljaar 2021-2022 zijn als volgt;  

• Het dragen van mondkapjes bij verplaatsing in de openbare ruimte blijft verplicht. 
(We gebruiken geen looproutes meer.)  

• Leerlingen dienen anderhalvemeter afstand te houden van volwassenen in de school. 
Leerlingen hoeven geen anderhalvemeter afstand tot elkaar te houden.  

• Regelmatig handen wassen en werkplekken reinigen blijft de norm.  
• We vragen iedereen die niet immuun* is regelmatig een zelftest af te nemen.  
• Er gelden verschillende afspraken voor leerlingen die immuun zijn en leerlingen die 

niet immuun zijn. In het kort komt dat neer op het volgende:  

Categorie  Maatregel  

Niet immuun- 
persoon  

 

o Preventief zelftesten (vrijwillig) 
o Quarantaine na contact met een besmet persoon, optioneel testen bij 
de GGD na 5 dagen 
o Quarantaine bij terugkeer uit hoogrisico land o Testen bij GGD bij 
klachten  

Immuun persoon  

 

o Geen zelftesten 
o Geen quarantaine na contact met een besmet persoon  
o Quarantaine bij terugkeer uit hoogrisico land 
o Test bij de GGD bij klachten  

•  * Bij de GGD wordt een persoon als immuun voor SARS-CoV-2 beschouwd als deze:  

•  14 dagen of langer geleden een vaccinatieserie heeft afgerond van Comirnaty (Pfizer), 
Spikevax (Moderna) of Vaxzevria (AstraZeneca); OF  

•  14 dagen of langer geleden 1 dosis van een van deze vaccins heeft gekregen na een 
doorgemaakte SARS-CoV-2-infectie; OF  

•  28 dagen of langer geleden het Janssen-vaccin heeft gekregen; OF  

•  COVID-19 heeft doorgemaakt minder dan 6 maanden geleden.  

•  Iedereen die niet voldoet aan de criteria van immuun, wordt als niet-immuun beschouwd.  

 
Zelftesten in en na de zomervakantie 

Leerlingen en personeel van het voortgezet onderwijs worden opgeroepen om ook in de 
zomervakantie zichzelf te testen: twee keer bij terugkomst van een (eventuele) 
binnenlandse of buitenlandse vakantie en twee keer voor de aanvang van het nieuwe 



 

 

schooljaar. Alle leerlingen en personeelsleden hebben voor de zomervakantie vier extra 
zelftesten mee naar huis gekregen.  
 
Locker 
We gaan weer gebruik maken van de lockers. In de loop van volgende week zullen de 
leerlingen de sleutel ontvangen van hun kluisje. 
 
Kantine 
Vanaf maandag 6 september is de kantine weer open en kunnen de leerlingen eventueel 
eten en/of drinken kopen.  
 
Pauze 
De pauzes brengen wij tot nader bericht buiten door. 

Start schooljaar 2021-2022 

Maandag 30 augustus 09.00 ontvangst personeel 
11:00 ontvangst en boeken leerjaar 2 
12.00 ontvangst en kick off sectorwerkstuk leerjaar 4 
13.00 ontvangst en boeken leerjaar 3 
14.30 boeken leerjaar 4 

Dinsdag 31 augustus 9.00 Introductiedag leerjaar 1 volgens schema (inclusief boeken 
ophalen) 
Start lessen volgens rooster leerjaar 2,3,4 

Woensdag 1 september 9.45 introductiedag leerjaar 1 
 

Donderdag 2 september Lessen volgens rooster + Fotograaf 

Vrijdag 3 september Activiteitendag klas 1  
 

 

Brugklas kamp: 6 oktober t/m 8 oktober 

Kamp leerjaar 4: 11 oktober t/m 13 oktober 

 
AVG en gebruik van fotomateriaal  
We vinden het belangrijk om beelden van schoolactiviteiten te laten zien ter informatie voor 
leerlingen, ouders en collega’s, o.a. op de site, social media en in de nieuwsbrief. We willen 
en moeten daarbij ook voldoen aan de AVG. Daarin staat dat we – specifiek en per 
onderdeel – toestemming moeten vragen voor het plaatsen van foto’s en/of video’s. De 
toestemming die u als ouder verleent, geldt tot het moment dat uw zoon/dochter de leeftijd 
van 16 jaar bereikt. Vanaf 16 jaar mag iedere leerling zelf toestemming verlenen.  

Binnenkort ontvangt  u een mail waarin wij toestemming vragen voor het plaatsen van foto’s 
en/of video’s. 

 
Ik hoop u voldoende geïnformeerd te hebben. 



 

 

 
 
Met vriendelijke groet, ook namens alle collega’s van Comenius College Rotterdam, 
 
Somaia Yaagoub 
Directeur 


