
 

 
 

  

 
 
 
 
 
Beste ouder/verzorger, lieve leerling, 
 
Op woensdag 2 juni heten we je weer helemaal van harte welkom. Gisteren is met een grote 
kamermeerderheid besloten dat we dat weer kunnen en ook moeten doen. We kijken er allemaal 
naar uit maar maken ons ook zorgen. Daarom ontvang je deze brief. Lees hem goed door samen met 
je ouders. Er staan een aantal afspraken in. 
Ik vind het ongelooflijk moedig dat alle medewerkers bereid zijn hun uiterste best te doen jullie nog 
een fantastische laatste periode te bezorgen. Dat gaat zeker lukken wanneer ook jij daar een bijdrage 
aan wil leveren. Daarover gaan de onderstaande afspraken. Dit stukje is ook aan je ouders/verzorgers 
gericht. 
 

Zelftesten 
Het ministerie heeft de scholen erop geattendeerd dat het ‘open gaan’ verantwoord kan wanneer 
het zelftesten op corona tweemaal per week plaatsvindt. We gaan het zelftesten op corona niet op 
school organiseren zoals eerder gecommuniceerd is, maar we geven per week de zelftest-setjes (2 
stuks) aan de leerlingen mee naar huis. De mentoren/coaches zullen deze tijdens hun lesuren 
uitdelen. Wanneer u liever niet heeft dat uw kind deze testen meeneemt omdat u van het gebruik 
afziet, of wanneer de leerling (ouder dan 16 jr.) ervan afziet, kunt u dit dan via een mail kenbaar 
maken bij de mentor/coach? Het testen op corona met deze zelftesten is altijd op vrijwillige basis 
maar het helpt enorm bij het vroegtijdig onderkennen van besmettingen bij leerlingen en daarmee 
ook een mogelijk uitbraak op school. Dat laatste is gebleken uit onderzoek bij de pilotscholen. 
Het zelftesten is dus preventief omdat niet iedereen klachten heeft bij corona, maar het wel kan 
hebben en dan ook besmettelijk is. Als er klachten zijn moet er bij de GGD getest worden. 
 
RIVM-regels 
De maatregel van 1,5 m afstand tussen de leerlingen onderling komt in de school te vervallen. Alle 
andere regels blijven gehandhaafd, zoals: 
- Het dragen van mondkapjes in de school wanneer er gelopen wordt in school 
- Was vaak en goed je handen 
- Gebruik de desinfectiemiddelen die bij de lokalen staan voordat je het lokaal betreedt 
- Houd 1,5 meter afstand tot de volwassenen in school 
- Blijf thuis bij klachten en laat je direct testen bij de GGD. 
- Raak je gezicht zo min mogelijk aan 
- Hoest of nies in je elleboog. 
- Schud geen handen 
 
Routering in de school 
Omdat we afstand tot de volwassenen moeten kunnen houden maken we ook afspraken over de 
toegang tot de lokalen. De docenten krijgen de gelegenheid als eerste de lokalen in te gaan. Zij zullen 
in de gebouwen hun route kennen om daar te komen. De leerlingen wachten op afstand van de 
lokaaldeuren en kunnen pas naar binnen wanneer de docent dat aangeeft. Iedereen blijft zoveel 
mogelijk op de plaats in het lokaal zitten. 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pauze 
Tijdens de pauzes wordt van de leerlingen gevraagd zoveel mogelijk naar buiten te gaan. Zeker 
bij mooi weer is dat goed te doen. En dat staat gelukkig voor de deur!  Dat helpt. Binnen wordt 
er gevraagd zoveel mogelijk verspreid in het gebouw te vertoeven en niet op een kluitje te 
kruipen waardoor doorgangen te smal worden. Er zijn surveillanten die daar ook op zullen 
wijzen.  
Maak altijd plaats wanneer een volwassene wil passeren omdat hij/zij er langs moet lopen. Help 
elkaar daaraan te herinneren. 
 
Catering 
De beide loketten van de cateraar op de campus in Nijmegen zullen weer open gaan. Zorg dat je 
afstand houdt ten opzichte van de verkopers en wees geduldig wanneer er wachttijden zijn bij 
aanvang van de pauze. Maak een rij voor de balie en laat volwassenen passeren indien gewenst. 

 
 
Tot slot even samenvattend over volgende week: 
 

➢ Vanaf woensdag 2 juni ben je dus weer alle dagen van harte welkom. In deze week volgen 

we nog het 45-minuten rooster. Dit komt omdat we onder andere de kennismakingsmiddag 

voor de komende eerstejaars deze week hebben gepland en zo ook nog wat meer tijd 

hebben om alles goed in te regelen. 

➢ Op maandag 7 juni gaat het 60-minuten rooster weer in. Deze week heb je op woensdag 9 

juni geen school. Deze dag stond al op de jaarkalender en hebben we heel hard nodig om 

met elkaar te werken aan een goede analyse over hoe het met jullie gaat en om plannen te 

ontwikkelen hoe we jullie daar volgend schooljaar extra in kunnen helpen. Hiervoor hebben 

we al gesprekken gevoerd met ouders en met leerlingen. Meerdere gesprekken zullen er 

ongetwijfeld nog volgen. Het liefst hadden we ons natuurlijk alleen op jullie en het onderwijs 

gericht, maar ook volgend jaar moet in de steigers gezet worden. We hopen op je begrip. 

➢ Op woensdag 2 juni zullen de zelftesten langsgebracht worden. De week daarop ontvang je 

ze tijdens een mentor/coach uur. 

 
Laten we er een mooie laatste periode van maken. Laten we genieten van wat er weer kan en 
mogelijk is. Laten we daarin zorgen voor elkaar. 
 
Groet, 
 
Berni Drop 
Rector/bestuurder Montessori College Nijmegen & Groesbeek.  
 
 
 
 


