
     

        

 
Maastricht, 16 september 2021  
 
Betreft: Afbouw coronamaatregelen 
 

 

Beste leerlingen, beste ouders,  

Tijdens de persconferentie op 14 september kondigde premier Rutte de verdere afbouw van het 

pakket coronamaatregelen aan. Wat dit betekent voor de regels op onze school leggen we in deze 

brief uit.  

Maatregelen voortgezet onderwijs 

Met ingang van 25 september aanstaande, dus vanaf maandag 27 september op school, hoeven 

leerlingen en medewerkers geen mondkapje meer te dragen. Ook vervalt de verplichte 1,5 meter 

afstand tussen medewerkers onderling en tussen leerlingen en medewerkers. Het is niet meer 

verplicht maar het mag dus wel om een mondkapje te dragen en 1,5 meter afstand te houden als je 

je daar prettig bij voelt.  

De basisregels blijven in het onderwijs gelden, net als in de rest van de samenleving: 

 Was vaak en goed je handen 

 Schud geen handen met elkaar 

 Hoest en nies in je elleboog 

 Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven en dan blijft 1,5 meter de veilige afstand 

 Blijf thuis bij klachten en laat je direct testen in de GGD-teststraat. Wie positief test, gaat in 

quarantaine. 

 
In quarantaine (thuisblijven) 

Zijn leerlingen (nog) niet of niet volledig gevaccineerd? En hebben zij geen corona gehad, minder dan 
6 maanden geleden? Dan gaan zij in quarantaine als zij nauw contact hadden met iemand die is 
besmet met het coronavirus. Dat is het geval bij een contact langer dan 15 minuten (op een dag). En 
op minder dan 1,5 meter van elkaar. 

Volg altijd het advies van de GGD. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Zelftesten en quarantaine 

Het advies om zelftesten te doen blijft van kracht voor leerlingen en medewerkers die nog niet als 
immuun worden gezien. Iemand is immuun wanneer hij of zij: 

 14 dagen of langer geleden de 2e prik heeft ontvangen van BioNTech/Pfizer, Moderna of 

AstraZeneca; of 

 14 dagen of langer geleden 1 prik heeft ontvangen van één van deze vaccins en corona heeft 

gehad; of 

 28 dagen of langer geleden een Janssen-vaccinatie heeft ontvangen; of 

 minder dan 6 maanden geleden corona heeft gehad. 

 
Zelftesten worden nog steeds op vrijdag in alle lokalen beschikbaar gesteld, zodat de zelfcontrole 
thuis mogelijk blijft. 

Het onderwijs gaat zo steeds meer terug naar normaal, maar het virus is er nog steeds. Blijf dus alert 
op klachten en zorg voor elkaar. Mocht je vragen hebben over de nieuwe maatregelen, stel deze aan 
je mentor. Meer informatie staat op de website van de rijksoverheid.  

 

Een gezond schooljaar toegewenst! 
 
Paula Corsten 

Locatiedirecteur 

 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/09/14/nederland-verder-open-met-coronatoegangsbewijs

