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Castricum, 25 mei 2021 

Betreft: Volledig opengaan VO-scholen  

Beste ouders /verzorgers, beste leerlingen,  

Zaterdag 22 mei jl. heeft het kabinet besloten dat de leerlingen in het voortgezet onderwijs niet 

langer verplicht zijn 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. De scholen mogen van het kabinet vanaf 

maandag 31 mei weer volledig open. Vanaf maandag 7 juni moeten alle scholen volledig open. Het 

kabinet neemt dit besluit mede op basis van een advies van het OMT, dat het loslaten van de 1,5 

meter tussen leerlingen verantwoord vindt, mits leerlingen en personeel zich twee keer per week zelf 

testen op corona. De 1,5 meterregel blijft wel bestaan tussen de leerlingen en onderwijspersoneel en 

onderwijspersoneel onderling.  
   
Deze week worden 8640 zelftesten voor leerlingen en medewerkers op school bezorgd. Daarna 

worden elke twee weken 4 testen per leerling en medewerker op school bezorgd. De zelftesten 

worden kosteloos aan leerlingen en medewerkers verstrekt en zijn bedoeld voor het preventief 

testen. Bij een positieve uitslag ga je in quarantaine en is het belangrijk om contact op te nemen met 

de GGD om een coronatest te doen in de GGD-testlocatie.  
  
Om de docenten in de gelegenheid te stellen de lesvoorbereidingen voor de laatste weken aan te 

passen op de nieuwe situatie en omdat de schooltijd nodig heeft om de logistiek rondom de uitgifte 

van de zelftesten te organiseren, is besloten dat alle leerlingen per 7 juni weer elke dag naar school 

kunnen komen. Daarbij handhaven we het huidige rooster, waarbij de laatste twee lesuren online 

verzorgd worden. Hiervoor is gekozen om besmettingen tijdens de pauzes te voorkomen, zoals 

eerder dit schooljaar in overleg met de GGD is besloten.   
   
Het OMT vindt het loslaten van de 1,5 metermaatregel voor leerlingen verantwoord, mits leerlingen 

en medewerkers zich twee keer per week zelf testen op corona. Wij mogen leerlingen en 

medewerkers niet verplichten tot het afnemen van een zelftest, maar doen een dringend verzoek 

aan jullie om dit wel te doen. Dit verzoek is ook aan alle medewerkers gedaan. In de bijlagen vinden 

jullie een toelichting op het zelftesten en een flyer met uitleg over het afnemen van de zelftest.   
  
Het gebruik van de zelftesten is een extra maatregel naast alle maatregelen die al gelden op school, 

zoals handen wassen, afstand houden tot de medewerkers en het dragen van mondkapjes. Tijdens 

de praktijklessen worden ook mondkapjes gedragen. Bij deze lessen is het vaak moeilijk om 1.5 

meter afstand tot de docenten en technisch onderwijsassistenten te houden.    
  
Wij vinden het fijn voor de leerlingen dat zij elkaar tijdens de laatste lesweken weer met de hele klas 

kunnen treffen, tegelijkertijd maken we ons ook zorgen over de veiligheid van de medewerkers en de 

leerlingen. Als iedereen zich inzet voor het nakomen van de afspraken, zal dit zeker helpen.  
  
Veel succes gedurende de laatste schoolweken!  
  
Met vriendelijke groet,  
  
Marga Nievelstein  
rector  


