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Aan alle leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) 

 

 

Castricum, 24 september 2021 

 
 

 
Beste leerlingen, beste ouders, 

 

Gelukkig worden vanaf 25 september de coronaregels versoepeld. Wij zijn daar ontzettend blij mee 

en hopen dat we ook niet meer terug hoeven naar mondkapjes, afstand houden of onderwijs op 

afstand. In dit bericht informeren we jullie over de praktische gang van zaken voor na het weekend. 

 

Basisregels 

De basisregels vanaf 25 september zijn:  

(Coronaregels in het onderwijs vanaf 25 september | Publicatie | Rijksoverheid.nl): 

- Alle leerlingen kunnen volledig naar school; 

- De 1,5 meter afstand voor onderwijspersoneel onderling en tussen onderwijspersoneel en 

leerlingen vervalt; 

- Mondkapjes zijn niet meer verplicht; 

- Onderwijspersoneel en leerlingen maken twee keer per week preventief gebruik van een 

zelftest. Iedereen die als immuun wordt gezien hoeft niet te testen (de zelftests zijn bij de 

receptie op te halen). 

 

Gespreide pauzes 

Bij de start van het schooljaar zijn we begonnen met gespreide pauzes, zodat leerlingen de 

mogelijkheid hebben om afstand tot elkaar te houden en om eventuele verspreiding van het 

coronavirus te beperken. We zijn aan het evalueren of het wenselijk is om de gespreide pauzes te 

houden, of weer terug te gaan naar de oude pauzetijden. Tot nader order blijven de pauzes gespreid. 

 

Binnenlandse reizen, excursies en culturele activiteiten 

Als school vinden we het belangrijk dat onze leerlingen naast het reguliere lesprogramma ook 

verdiepende en verbredende activiteiten doen. We willen deze daarom het komende jaar zoveel 

mogelijk door laten gaan en waar mogelijk aanvullen met extra activiteiten. Het is heel fijn dat 

leerlingen ook buiten de school kunnen leren en andere ervaringen op kunnen doen.  

Bij deze activiteiten zal het vaak nodig zijn om de Corona QR code/negatief testbewijs van de GGD èn 

een identiteitsbewijs te tonen. De Corona QR code kunnen leerlingen krijgen via de Corona Check 

App als zij volledig gevaccineerd zijn. Het negatieve testbewijs kan verkregen worden doordat de 

leerling zich voor de activiteit heeft laten testen bij de GGD. De overheid geeft hierover aan dat 

scholen aan de leerlingen mogen vragen om dit mee te brengen.  

Voor leerlingen die geen Corona QR code of negatief testbewijs van de GGD hebben, geldt dat zij niet 

mee kunnen. De school moet in dat geval zorgen voor een alternatief programma of een alternatieve 

opdracht. Per activiteit zal bekeken worden hoe we hier mee omgaan. 

 

Buitenlandreizen 

De school heeft besloten dat de buitenlandreizen voor het komende jaar niet door kunnen gaan. De 

schoolleiding vindt het niet verantwoord om het risico te nemen dat leerlingen en begeleiders 

onverhoopt met een Corona besmetting te maken krijgen en in het buitenland in quarantaine 

moeten. Daarnaast kunnen we vooraf niet voorzien of landen tot een risicogebied gaan behoren. We 

werken aan alternatieven binnen Nederland. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2021/09/15/informatieblad-coronaregels-onderwijs-250921


 

Pieter Kieftstraat 20 Postbus 316 T (0251) 65 91 19 info@bonhoeffer.nl 

 1900 AH Castricum F (0251) 65 52 43 www.bonhoeffer.nl 

 

 

 

 

 

We hebben ons samen door twee jaar vol besmettingen, fysieke en geestelijke afstand heen 

geslagen. Ik wil alle leerlingen, ouders en medewerkers een compliment geven hoe iedereen zich 

staande heeft gehouden en dat nog steeds doet. We hopen en rekenen erop dat we vanaf nu weer 

samen een school kunnen zijn waarin iedereen welkom is en zichzelf kan zijn en waar leerlingen 

kunnen groeien naar zelfstandigheid, vanuit de kernwaarden vrijheid, verantwoordelijkheid en 

vertrouwen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Jesse Bos 

Conrector 

 


