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Aan alle ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen 
 
 
 
Castricum, 3 juni 2021 
 
 
 
Beste ouders/verzorgers en leerlingen, 
 
 
Vanaf maandag 7 juni komen alle leerlingen weer tegelijkertijd naar school. Zoals eerder aangegeven 
hanteren we het huidige rooster en worden de laatste twee uur online verzorgd. De praktijkvakken 
van het 7e en 8e uur worden op school gegeven, net zoals de afgelopen weken. In dit bericht brengen 
we jullie op de hoogte van verschillende zaken omtrent de coronamaatregelen. 
 
Hoe te handelen bij coronaklachten (conform protocol VO-raad/RIVM): 

• Bij verkoudheidsklachten, hoesten, benauwdheid, verhoging/koorts of plotseling verlies van 
reuk of smaak blijf je thuis. 

• Bij klachten wordt geadviseerd je te laten testen in de GGD- teststraat. Bij koorts en/of 
benauwdheidsklachten moeten huisgenoten eveneens thuisblijven. 

• Je mag weer naar school als de coronatest een negatieve uitslag heeft. 
• Je blijft thuis indien iemand in het huishouden koorts en/of benauwdheidsklachten heeft. 
• Leerlingen die behoren tot een risicogroep, met gezinsleden die behoren tot een risicogroep 

kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Ouders gaan hierover in overleg met de 
school. 

Mondkapjes 
Sinds 1 december is het dragen van een mondkapje in school verplicht. Gedurende de les mogen de 
mondkapjes af. Als een leerling zich in het lokaal verplaatst moet het mondkapje op. Dit geldt vooral 
bij de praktijkvakken waar ook met hele klassen gewerkt zal worden. 
 
Werken vanuit huis 
Enkele kwetsbare leerlingen en leerlingen die in quarantaine moeten, werken thuis. Dit geldt ook 
voor docenten en andere onderwijsmedewerkers.  
Docenten die vanuit huis werken, verzorgen de lessen online. De betrokken leerlingen volgen deze 
lessen vanuit school in het lokaal conform het rooster. Bij deze lessen zetten we zo vaak als mogelijk 
een begeleider in. De school heeft hier extra studenten voor aangenomen.  
Voor de leerlingen die thuis moeten werken geldt hetzelfde protocol als tot nu toe afgesproken: Via 
studieplanners en weekplanners is bekend wat er voor de les gedaan moet worden. Er is minimaal 
één keer per les digitaal contact met de docent en/of de klas. Werk wordt via Teams ingeleverd. 
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Aantal besmettingen op school 
In de twee weken na de meivakantie heeft de school geen meldingen gehad van besmettingen onder 
leerlingen en medewerkers. In de afgelopen week hebben we twee meldingen binnen gekregen van 
besmettingen onder leerlingen.  
 
Zelftesten 
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 niet 
verplichten tot het afnemen van een zelftest, maar doen een dringend verzoek aan jullie om dit wel 
te doen.  
 
Veel succes voor de komende weken! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Marga Nievelstein 
 
 


