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Bladel, 25 november 2021 
 

 
 
 

Beste ouders/verzorgers en leerlingen, 
 
Gezien de huidige landelijke ontwikkelingen op het gebied van het aantal toenemende 
besmettingen, willen we jullie met deze brief op de hoogte brengen wat er vanuit de 
overheid op dit moment van ons als school wordt verwacht. Mogelijk dat er vanwege de 
persconferentie van a.s. vrijdag 26 november aanvullende maatregelen moeten 
plaatsvinden; hiervan brengen wij jullie natuurlijk z.s.m. op de hoogte. 
 
Op dit moment gelden op school de volgende regels voor medewerkers en leerlingen: 

- was je handen regelmatig, schud geen handen; 
- blijf thuis bij klachten en laat je testen (bij de GGD);  voor iedereen zijn twee 

zelftesten per week beschikbaar; 
- zorg voor goede en regelmatige ventilatie; 
- ouders/verzorgers komen niet in de school, tenzij dit echt niet anders kan; 
- alle volwassenen houden 1,5 m afstand van elkaar (leerlingen onderling dus niet); 
- mondkapjes dragen is niet verplicht; we respecteren de keuze om toch binnen de 

school een mondkapje te dragen. 
 
 
Zoals jullie van ons mogen verwachten, zorgen wij er natuurlijk voor dat we startklaar zijn 
om ofwel hybride onderwijs te gaan verzorgen, of om over te schakelen op volledig online 
onderwijs.  
 
Met z’n allen verlangen we naar een minder door COVID beïnvloed leven. Bij elke nieuwe 
golf voelen we de onmacht en op dit moment  worden we weer links en rechts ingehaald 
door de werkelijkheid. Wij proberen alle adviezen vanuit de overheid zo snel en zo goed 
mogelijk om te zetten naar de dagelijkse praktijk binnen de school zodat wij de veiligheid 
van alle betrokkenen zo goed mogelijk kunnen waarborgen. Wij doen daarbij een beroep op 
de solidariteit en loyaliteit van iedereen om daar met ‘gezond verstand’ mee om te blijven 
gaan. 
 
Wij bedanken iedereen voor zijn of haar bijdrage om deze moeilijke periode weer door te 
komen en wij houden jullie op de hoogte als wij veranderingen moeten doorvoeren. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
Marjolijn Cuppers   Ronald de Greef 
directeur havo-vwo   directeur vmbo-pro 


