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Deventer, 27 november 2021 

 

Betreft: Aanvullende maatregelen zodat school open blijft  

 

  
Beste leerling en ouder(s)/verzorger(s), 
  
Jullie hebben ongetwijfeld vanuit de media begrepen dat de scholen open kunnen blijven 
voor alle leerlingen. Wij zijn erg blij met dit besluit.  
Wel is het noodzakelijk om enkele aanvullende maatregelen te nemen, bovenop de 
basisregels die we nog steeds naleven. Hieronder lees je kort welke regels er vanaf 
aanstaande maandag gelden in de school. Mochten er meer maatregelen nodig zijn dan 
communiceren wij dit zo snel mogelijk.   
  
Mondkapjes:  
Het is weer verplicht om een mondkapje te dragen in de school. Dat geldt bij binnenkomst en 
in het hele gebouw. Zodra je in een lokaal bent of in de kantine op een vaste plek zit, mag 
het mondkapje af. Voor de rest heb je dus altijd een mondkapje op. Elke leerling moet zelf 
zorgen voor een mondkapje. Stop er voor de zekerheid vast een paar in je tas of leg je 
telefoon erop. Dan kun je ze niet vergeten. Zonder mondkapje is niemand welkom in het 
gebouw.  
  
Zelftesten:  
Wij vragen iedereen om twee keer per week een zelftest te doen, óók als je gevaccineerd 
bent. Dit geldt zowel voor leerlingen als voor medewerkers. Ook zonder klachten kun je het 
virus bij je dragen en doorgeven aan anderen. Daarom blijven we op school 2 zelftesten per 
week verstrekken.   
  
Thuisblijven bij klachten:  
Iedereen met corona gerelateerde klachten blijft thuis. Ook vanuit huis kun je online 
lessen volgen. Geef dit door aan de administratie. Je mentor zal contact met je 
opnemen over je programma. 
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Basisregels voor iedereen:  
De basisregels blijven gelden zoals we ze al gebruikten. Voor de volledigheid vermelden we 
ze hier nog een keer. Dan heb je een goed overzicht van alle regels:  
 

• Was vaak en goed je handen.  

• Houd 1,5 meter afstand.  

• Blijf thuis bij klachten en laat je direct testen bij de GGD. Ook als je al gevaccineerd 
bent.  

• Zorg voor voldoende frisse lucht.  
 
In school zullen we de komende tijd extra aandacht schenken aan 
ventilatie.  Op Arkelstein betekent dit dat ramen opengezet worden als de situatie daarom 
vraagt. Het wordt weer frisser in de les. Zorg dat je voldoende warme kleding draagt.   
  
Oudergesprekken  
We proberen contacten met “externen” zo veel mogelijk te beperken. Van u als 
ouder/verzorger wordt gevraagd om niet zonder afspraak op school te komen.   
  
Mocht je/u nog vragen hebben, aarzel dan niet om (vanaf maandag) contact op te nemen 
met de mentor.   
 
Als we allemaal deze regels goed naleven zorgen houden we corona zoveel mogelijk buiten 
de school. Wij rekenen op je medewerking!  
  
Met vriendelijke groet,  
Namens het team van Arkelstein,  
  

 Met vriendelijke groet, 

 

L. Suurd 

Directeur Arkelstein 

 
 
 
 
 
 
  
 


