
 

 
 

  

 
 
 
 
 
Nijmegen, 23 september 2021 

 

Beste ouder/verzorger, lieve leerling, 

 

Gelukkig kunnen we alweer een paar weken samen naar school. Het is heel fijn om weer de sensatie van een drukke en 

gevulde school te voelen, jullie te zien en het geluid van leerlingen te horen, afgewisseld met de stilte van de geconcentreerde 

aandacht wanneer jullie aan het werk zijn.  

Vanaf 25 september heeft de overheid nieuwe maatregelen afgekondigd die ook voor ons consequenties hebben. Hierover gaat 

deze brief. 

 

Nieuwe maatregelen op school: 

-per 25 september wordt de mondkapjesplicht opgeheven. Dat zal voor de meesten een opluchting zijn, maar voor sommige 

medewerkers en leerlingen misschien niet. Wij vinden het belangrijk dat eenieder zich daarin vrij en gerespecteerd kan voelen. 

Dat betekent misschien dat sommigen nog wel mondkapjes dragen. 

-De 1,5 meter tussen volwassenen en leerlingen en tussen volwassenen onderling vervalt. Ook hier geldt dat er mogelijk 

medewerkers zijn die zich misschien beter voelen wanneer er alsnog afstand wordt gehouden. We verwachten dan ook van 

jullie dat je dit dan respecteert en daar rekening mee houdt.  

-de desinfecterende middelen blijven voor de lokalen voorlopig staan. Ook de bel in de Beuk blijft nog even aan. 

 

Activiteiten en (buitenlandse) reizen: 

De overheid heeft een heldere richting aangegeven: elk kind, gevaccineerd of niet, moet mee kunnen op een reis of kunnen 

participeren aan een buitenschoolse activiteit. Daar zijn we heel blij mee, want voor ons is het zonneklaar dat we bij elkaar 

horen en niemand willen uitsluiten. 

Voor activiteiten op school heeft dat geen consequenties, maar voor buitenschoolse activiteiten en reizen wel. 

Wanneer de organisatie (bussen, horeca etc.) hiernaar vraagt, moet je een actueel negatief testbewijs of een bewijs van 

vaccinatie kunnen overhandigen. Daar moet je zelf voor zorgen.  

 

Volgende week hebben jullie de activiteitenweek en sommige groepen leerlingen krijgen met deze regels te maken. De 

kernteams hebben jullie hierover bericht.  

De docenten mogen dan aan je vragen of je 1 van de 2 bewijzen kunt laten zien, anders kan je helaas niet mee en ben je 

genoodzaakt die dag op school te blijven.   

Als je nog vragen hebt richt je dan tot de kernteamcoördinator/procesbegeleider van jouw jaarlaag. Zie de schoolgids als je niet 

weet wie dat is. 

 

De komende weken werken we nog verder uit hoe we weer op reis kunnen. We gaan dit zeker weer proberen te organiseren, 

want we weten hoe de meesten van jullie hiernaar uitkijken. Belangrijk voor ons is dat we de reizen voor alle leerlingen mogelijk 

willen maken: we horen bij elkaar, of je nu gevaccineerd bent of niet. Dat kan met een vaccinatie of een negatief testbewijs. Wel 

moeten we kijken hoe we dit moeten doen en of dit te organiseren is. Voor de herfstvakantie zullen we hier een bericht over 

sturen. 

 

Voor nu een heel fijne activiteitenweek.  

Veel plezier met elkaar en jullie docenten. 

 

Berni Drop 

Rector/bestuurder Montessori College Nijmegen-Groesbeek. 


