Rotterdam, 6 januari 2022
Onderwerp: scholen open na kerstvakantie
Beste ouder(s)/verzorgers(s), beste leerlingen,
Allereerst wens ik u namens alle medewerkers van Mavo Centraal een gezond en gelukkig nieuwjaar!
Afgelopen maandag is bekendgemaakt dat de middelbare scholen na de kerstvakantie weer opengaan. Wij
zijn heel blij dat we alle leerlingen vanaf maandag 10 januari 2022 weer kunnen ontvangen voor de lessen.
Het rooster staat uiterlijk zondag 9 januari om 12.00 uur in Magister.
Om te zorgen voor een veilige schoolomgeving is het belangrijk dat we ons allemaal aan de maatregelen
houden die in het onderwijs gelden. Hieronder de belangrijkste afspraken op een rij.















Buiten het leslokaal draagt iedereen een mondkapje;
Leerlingen zijn verplicht om zelf een mondkapje van huis mee te nemen;
Iedereen houdt zich aan de basisrichtlijnen rondom corona;
Leerlingen doen tweemaal per week een zelftest. Dit mag ook bij milde klachten. Alleen bij een
negatieve testuitslag kom je naar school;
Bij een positieve zelftest maak je z.s.m. een afspraak bij de GGD en volg je de instructies van de GGD;
Bij overige klachten of bij twijfel doe je altijd een test bij de GGD. Alleen na ontvangst van een
negatieve testuitslag van de GGD kom je weer naar school;
Na nauw contact met iemand die positief is getest of als een huisgenoot positief is getest, ga je in
quarantaine. Dit geldt ook als je gevaccineerd bent of genezen van corona. Volg de instructies van de
GGD. Alleen na een negatieve testuitslag kom je weer naar school;
Bij een positieve testuitslag van de GGD of als leerlingen in quarantaine moeten na contact met een
besmettelijke persoon of huisgenoot, nemen ouders z.s.m. contact op met de school;
Leerlingen en schoolmedewerkers houden overal anderhalve meter afstand van elkaar;
Leerlingen gaan pas het lokaal in als de docent binnen is en ze gaan als eerste het lokaal uit;
Aan het einde van de les gaan leerlingen z.s.m. naar het volgende lokaal of naar de aula. Leerlingen
blijven niet hangen in de gangen of trappenhuizen;
Afspraken met ouders zijn zoveel mogelijk online, behalve als de aard van het gesprek het
noodzakelijk maakt om een afspraak op school te maken;
Bij een afspraak op school vullen ouders de bezoekerslijst in. Bij klachten die kunnen duiden op
corona, maken we een andere afspraak.

Tot slot wil ik uw aandacht vragen voor het volgende.
Op 6 december jl. hebben we u een brief gestuurd om uw hulp te vragen t.a.v. de mondkapjesplicht. We
zagen dat veel leerlingen geen mondkapje bij zich hadden als ze op school kwamen. Scholen krijgen van de
overheid geen geld voor mondkapjes. We stellen het daarom verplicht dat leerlingen zelf voor een
mondkapje zorgen. Leerlingen zonder mondkapje worden naar huis gestuurd om een mondkapje te halen.
Als leerlingen een keer hun mondkapje vergeten zijn, kunnen ze dit ook voor € 1,- bij de administratie kopen.
Dat kan alleen met gepast geld, op school kunnen we niet wisselen. Wilt u er op letten dat uw kind elke dag
een mondkapje bij zich heeft en voor geval van nood € 1,-? Met uw hulp kunnen we voorkomen dat
leerlingen onnodig lessen missen. We danken u alvast hartelijk voor uw begrip en hulp!
Vanzelfsprekend kunt u bij vragen of zorgen altijd contact opnemen met de coach van uw zoon of dochter of
met de schoolleiding.
Met vriendelijke groet,
Sietske Grinwis
Locatiedirecteur Mavo Centraal

