
 

 
 
Aan alle ouders/verzorgers 
 
 
Datum  : 27 augustus 2021 
Betreft  : Wekelijkse update rondom Covid-19 (nr. 36) 
Ref. : KRM/HW/SG/U21-183    (8.3.02) 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Het nieuwe schooljaar gaat van start. Ik hoop dat u allemaal heeft mogen genieten van een mooie 
vakantie! 
 
Omdat Corona nog altijd een realiteit is waar we in de samenleving en op school mee te maken hebben, 
zullen we ook in de komende maanden u weer een wekelijkse update sturen met informatie over ons 
onderwijs in relatie tot het Covid-19 virus.  
 
De richtlijnen vanuit de overheid 
Ter opfrissing van het geheugen wil ik hierbij nog even de huidige regels met betrekking tot Corona 
herhalen: 
 

1. Ten opzichte van de docenten houden leerlingen 1,5 meter afstand. Deze afstand hoeven ze niet 
in acht te nemen tot hun medeleerlingen. 

 
2. Er geldt nog steeds een mondkapjesplicht. Dat betekent dat leerlingen en docenten bij het 

binnengaan van de school een mondkapje opzetten en deze pas af doen als ze op hun plaats in 
het lokaal zitten. Tijdens lokalenwisseling en pauzes hebben de leerlingen een mondkapje op, 
tenzij ze een zitplaats hebben in de aula. 

 
3. Als de leerling coronaklachten heeft (verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, 

niezen of keelpijn, hoesten, moeilijk ademen / benauwdheid, verhoging / koorts vanaf 38 
graden, plotseling verlies van reuk en smaak) laat zij/hij zich testen. De leerling blijft thuis totdat 
de uitslag bekend is. Huisgenoten van iemand met klachten hoeven niet meer thuis te blijven. 

 
4. Als de leerling in nauw contact is geweest met een besmet persoon hoeft betreffende persoon 

niet meer in quarantaine als hij/zij minstens 14 dagen volledig is ingeënt tegen Corona of een 
geldig herstelbewijs heeft. 

 
5. Wanneer leerlingen in quarantaine zitten, wordt er van hen verwacht dat ze zoveel mogelijk via 

Itslearning het onderwijs blijven volgen. 
 
Ten aanzien van vragen over vaccinaties verwijzen wij door naar de website van de rijksoverheid  
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie  
  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie


 
Zelftesten 
De zelftest is een test om snel te zien of een leerling of medewerker besmet is met het coronavirus. 
Door te testen kunnen we coronabesmettingen op school zo veel mogelijk voorkomen. Om de school 
veilig geopend te kunnen houden, is het belangrijk dat in ieder geval leerlingen en onderwijspersoneel 
die nog niet immuun zijn, zichzelf twee keer per week preventief testen op het coronavirus. Leerlingen 
kunnen gebruikmaken van de door school verstrekte zelftesten of kunnen deze afhalen bij de conciërge. 
 
Het Nationaal Plan Onderwijs (NPO) 
We hebben de afgelopen 1,5 jaar te maken gehad met de nodige beperkingen in het geven van 
onderwijs. De overheid heeft daarom extra middelen beschikbaar gesteld om de achterstanden die zijn 
opgelopen weer in te halen. Het Pax Christi College heeft daarom een plan gemaakt waarbij kleinere 
groepen, extra lessen en aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling centraal staan.  
 
Extra lokalen Klepperheide 
Omdat door het NPO het aantal lessen sterk toeneemt was het noodzakelijk om op parkeerplaats van de 
locatie Klepperheide een aantal extra lokalen te plaatsen. Deze zijn in de zomervakantie geplaatst en 
zullen waarschijnlijk in de week van 6 september in gebruik worden genomen. 
 
Meer informatie en/of vragen 
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met de mentor of 
de afdelingsleider van uw zoon of dochter. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
Maartje Krüse - Van Helmond  
Rector   
 
 


