
27 augustus 2021, Apeldoorn 
 
Betreft: Informatie voorafgaand aan het nieuwe schooljaar 2021-2022 
 
 
Aan: Ouders en leerlingen 
 
Beste ouders, beste leerling, 
 
Het is bijna weer zover! Het schooljaar start komende maandag 30 augustus 2021 en we heten de 
leerlingen weer van harte welkom! Alle leerjaren hebben vóór de vakantie hun programma al 
ontvangen voor deze startweek. De school is weer geheel open voor onze leerlingen. De leerlingen 
krijgen hele dagen les en de lessen zullen weer 50 minuten duren. Zie de lessentijden onderaan deze 
brief. 
 
Naar aanleiding van het vertrek van onze directeur, is Theo Bekker (directeur Voortgezet Onderwijs 
van de Veluwse Onderwijsgroep) degene die de taken van directeur Sprengeloo waarneemt, 
ondersteund door de adjunct-directeuren Tijmen Zoet en Angelique Visser. Wanneer er zaken zijn 
die spelen rondom uw kind dan kunt u contact opnemen met de mentor en/of de docent-
coördinator van het leerjaar van uw kind, zoals u dit gewend bent. Uw kind ontvangt een Schoolinfo, 
waar u de nodige informatie over contact en activiteiten kunt vinden. Deze informatie kunt u ook 
vinden op onze website www.sprengeloo.nl. 
 
Corona-maatregelen  
Een aantal corona-maatregelen, zoals afgekondigd door het kabinet, is nog van kracht. Leerlingen en 
personeel houden anderhalve meter afstand van elkaar. Leerlingen hoeven onderling geen 
anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Het dragen van een mondkapje is verplicht bij 
verplaatsingen in school, dus op de gangen, in de aula en waar geen anderhalve meter kan worden 
gehouden. Als de leerling zit mag het mondkapje af. 
 
Algemeen 
In principe komen alle leerlingen weer naar school, mits ze geen corona-gerelateerde klachten 
hebben of tot de risicogroep behoren. Om duidelijk te zijn in wat we van de leerlingen verwachten 
hebben we een aantal schoolafspraken opgesteld, die gelden naast de gewone schoolafspraken, 
zoals vermeld in onze schoolgids op onze website. Deze aanvullende schoolafspraken vindt u in de 
bijlage van deze brief. 
 
Testen 
Leerlingen krijgen het advies om zichzelf twee keer per week te testen op het coronavirus. Zo helpen 
ze het coronavirus zo veel mogelijk buiten de schooldeuren te houden. Leerlingen ontvangen 
hiervoor twee zelftesten in hun boekenpakket en kunnen in de daaropvolgende weken zelftesten 
ophalen bij op het OLC.  
 
Quarantaine na vakantie 
Bent u met uw kind op vakantie geweest in een zeerhoog-risicogebied vanwege corona (zie: 
www.rijksoverheid.nl) dan blijft uw kind verplicht 10 dagen thuis (vanaf het moment van 
thuiskomst). Deze quarantaineplicht geldt ook voor leerlingen met een vaccinatiebewijs of 
herstelbewijs. Met een negatieve coronatest op dag 5 kunt u de duur van het thuisblijven verkorten.  
Mocht dit op uw kind van toepassing zijn dan vragen wij u contact op te nemen met de 
verzuimcoördinator op telefoonnummer 055-3575312. Hij brengt u in contact met de docent 
coördinator van het betreffende leerjaar, zodat er afspraken gemaakt worden met uw kind over het 

http://www.sprengeloo.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/


volgen van lessen en/of maken van opdrachten, zodat uw kind een goede aansluiting heeft met de 
rest van de klas bij terugkomst op school.  
 
Quarantaine na contact besmet persoon 
Leerlingen die nog niet volledig gevaccineerd zijn of geen corona hebben gehad minder dan 6 
maanden geleden, gaan in quarantaine als zij in nauw contact zijn geweest met iemand die besmet is 
met het coronavirus. Met nauw contact wordt bedoeld: langer dan 15 minuten (op een dag) op 
minder dan 1,5 meter van elkaar. Volg altijd het advies van de GGD. 
 
Tot slot 
Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via ons 
reguliere telefoonnummer of via info@sprengeloo.nl. We zetten in op een mooi en leerzaam 
schooljaar voor al onze leerlingen. Tot volgende week! 
 
Met hartelijke groet, 
 
De schoolleiding. 
 
 

Onderbouw (klas 1 en 2)  Bovenbouw (klas 3 en 4) 
Uur Tijd  Uur Tijd 

1 8.10 – 9.00  1 8.10 – 9.00 
2 9.00 – 9.50  2 9.00 – 9.50 

Pauze 9.50 – 10.10  3 9.50 - 10.40 
3 10.10 – 11.00  Pauze 10.40 – 11.00 
4 11.00 – 11.50  4 11.00 – 11.50 

Pauze 11.50 – 12.20  5 11.50 – 12.40 
5 12.20 – 13.10  Pauze 12.40 – 13.10 
6 13.10 – 14.00  6 13.10 – 14.00 
7 14.00 – 14.50  7 14.00 – 14.50 
8 14.50 – 15.40  8 14.50 – 15.40 
9 15.40 – 16.30  9 15.40 – 16.30 
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