Beste ouders/verzorgers,
Dit schooljaar zijn we gestart zoals we het voor ogen hadden. We kunnen weer alle leerlingen
verwelkomen en lesgeven aan volledige klassen, met het vertrouwde 50-minuten rooster. We
hebben gemerkt dat dit voor veel leerlingen een opluchting is. Zo langzamerhand gaan we weer
terug naar het ‘oude normaal’. Nu, een paar weken verder, komen er nieuwe richtlijnen aan in het
voorgezet onderwijs waar wij u van op de hoogte willen brengen.
Mondmaskers
Vanaf maandag 25 september is het niet meer verplicht om tijdens het verplaatsen in het
schoolgebouw een mondmasker te dragen. Dit geldt voor zowel leerlingen als onderwijspersoneel.
Daarnaast komt de anderhalve-meter-maatregel tussen leerlingen en onderwijspersoneel te
vervallen.
Zelftesten
Het blijft voor leerlingen mogelijk om wekelijks twee zelftesten op te halen in het OLC, op vertoon
van een schoolpas. De VO-Raad adviseert leerlingen en onderwijspersoneel die niet beschermd* zijn
tegen het coronavirus om door te blijven gaan met preventief zelftesten. Een zelftest is voor
preventief gebruik en is niet geschikt bij klachten. Bij klachten is het de bedoeling dat je thuisblijft en
een testafspraak maakt bij de GGD. Bij een negatieve test, of 24-uur klachtenvrij ben je weer welkom
op school. Let op: testen is altijd vrijwillig.
Buitenlandse reizen
We hebben helaas moeten besluiten om alle buitenlandse reizen tot de kerstvakantie niet door te
laten gaan. Er is onduidelijkheid rondom coronabewijzen voor reizen en de gevolgen hiervan op
bestemming zoals toegang tot musea en andere faciliteiten. Ook de veranderende omstandigheden
van buitenlandse bestemmingen (groen, geel, oranje, rood) zorgen ervoor dat wij het risico om
buitenlandse reizen te organiseren op dit moment te groot vinden.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
De schoolleiding

*Bij het BCO wordt een persoon als beschermd voor SARS-CoV-2 beschouwd als deze:
• 14 dagen of langer geleden een vaccinatieserie heeft afgerond van Comirnaty (Pfizer), Spikevax (Moderna) of
Vaxzevria (AstraZeneca); OF
• 14 dagen of langer geleden 1 dosis van een van deze vaccins heeft gekregen na een doorgemaakte SARS-CoV2-infectie; OF
• 28 dagen of langer geleden het Janssen-vaccin heeft gekregen; OF
• COVID-19 heeft doorgemaakt minder dan 6 maanden geleden.

