
Aan: alle ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van het Sint-Janscollege 

 

 

Hoensbroek, 26 april 2021 

 

 

Betreft: besmettingen leerlingen en fietsroute rondom bouwwerkzaamheden 

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,  

  

Middels deze brief willen wij u informeren over nieuwe besmettingen bij leerlingen. Verder 

willen we uw aandacht vragen voor de verkeerssituatie voor school.  

 

Besmettingen 

Afgelopen zondag is een leerling uit A1B getest. De betreffende leerling heeft dezelfde dag 

nog een positieve testuitslag ontvangen. De positief geteste leerling is tot en met afgelopen 

donderdag op school geweest. Doordat deze leerling geen klachten heeft, kan de GGD niet 

inschatten of donderdag binnen de besmettelijke periode viel.  

Voor de zekerheid willen we u in elk geval informeren over deze besmetting, zodat ouders en 

leerlingen uit A1B de gezondheid van hun kind extra in de gaten kunnen houden. 

 

Verder is een leerling uit H5B afgelopen donderdag getest. Deze leerling heeft in het 

weekend een positieve uitslag ontvangen en is afgelopen maandag en dinsdag op school 

geweest. Dit was deels tijdens de besmettelijke periode.  

 

Bij een leerling uit V6B is gisteren een test afgenomen. Deze leerling heeft vanmorgen een 

positieve uitslag ontvangen en was afgelopen vrijdagmorgen voor het laatst op school. Ook 

in dit geval was dat deels tijdens de besmettelijke periode.  

 

Bron- en contactonderzoek 

De GGD is in al deze gevallen gestart met een bron- en contactonderzoek, waarbij 

intensieve contacten door de GGD benaderd zullen worden. We kunnen momenteel nog niet 

voor elke besmetting inschatten of hierbij leerlingen of personeelsleden van Sint-Jan als 

‘nauw contact’ in beeld komen.  

We vragen leerlingen, wanneer zij door de GGD benaderd worden, om de adviezen en 

richtlijnen van de GGD op te volgen en een testafspraak te maken. Leerlingen die door GGD 

aangewezen worden als nauw contact vragen we dringend om thuis te blijven en een 

testafspraak te maken, om zo het risico op verspreiding op school te minimaliseren.  

 

Richtlijnen 

Er zijn vooralsnog geen aanvullende richtlijnen afgegeven voor leerlingen uit de betreffende 

klassen en/of jaarlagen. Wel wijst de GGD er in dit geval op dat ouders en leerlingen hun 

gezondheid in de gaten moeten houden. Bij (neus)verkoudheid, 

kortademigheid/benauwdheid, hoesten, keelpijn, plotseling verlies van geur of smaak en/of 

koorts (38 graden of meer) vragen we u dringend om uw kind ziek te melden en geven we u 

het advies om een coronatest aan te vragen.  

 

Zou u of uw kind zelf van mening zijn dat hij/zij, ondanks het feit dat er geen contact is 

opgenomen door de GGD, toch behoort tot de nauwe contacten, dan kunt u er (zelfs 

wanneer er geen klachten zijn) zelf voor kiezen om een coronatest aan te vragen. 



 

Inzet zelftesten 

Zoals we u in onze nieuwsbrief van afgelopen vrijdag hebben laten weten, start school vanaf 

maandag 17 mei met de (vrijwillige) inzet van zelftesten. In klassen waarin bij een 

medeleerling een positieve test is afgenomen, kan een zelftest aangeboden worden aan alle 

leerlingen en docenten die niet als nauw contact omschreven zijn. Hiervoor hebben we uw 

of, wanneer uw kind 16 jaar of ouder is, de toestemming van uw kind nodig. Deze 

toestemming kunt u verlenen via Somtoday. Voor meer informatie over het verlenen van 

toestemming bij zelftesten verwijzen we u graag naar de informatiepagina ‘zelftesten’ op 

onze website via https://www.sintjan-lvo.nl/covid19/zelftesten/ 

 

Verkeerssituatie bouw 

Graag willen we uw aandacht vragen voor twee verschillende zaken wat betreft de 

verkeerssituatie rondom onze school. 

  

Om te beginnen ervaren we dat 

veel leerlingen niet de juiste 

fietsroute volgen wanneer zij 

vanuit Brunssum of Beekdaelen 

naar school fietsen. Leerlingen 

moeten in dit geval de ingang 

Bertus Aafjeshof gebruiken, 

maar kiezen er vaak voor om, 

tegen de rijrichting in, het 

fietspad langs de Patersweg te 

volgen voor de ingang van de 

bouw langs (zie tekening).  

We willen alle leerlingen vragen om de juiste toegangspoorten te gebruiken en niet tegen het 

verkeer in over de Patersweg te fietsen.  

 

Daarnaast ervaren we dat veel ouder(s)/verzorger(s) er nog steeds voor kiezen om hun kind 

af te zetten op de Amstenraderweg. Er geldt voor school aan beide zijden van de 

Amstenraderweg een parkeer- en stopverbod. Voor ouders die hun kind willen afzetten heeft 

de gemeente een ‘Kiss&Ride’-voorziening aangelegd op de Bertus Aafjeshof. We willen 

ouder(s)/verzorger(s) vriendelijk doch dringend vragen om gebruik te maken van de Bertus 

Aafjeshof en niet meer te stoppen op de Amstenraderweg.  

 

Contact 

Mocht u naar aanleiding van deze brief verdere vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u 

contact opnemen met de heer Y. Heynen. Dit kan telefonisch op 045-5218666 of per mail via 

y.heynen@stichtinglvo.nl.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Drs. F.K.J.T. Erfkemper 

Rector Sint-Janscollege 

https://www.sintjan-lvo.nl/covid19/zelftesten/
mailto:y.heynen@stichtinglvo.nl

