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

 

 

Hoensbroek, 2 april 2021 

 

 

Betreft: nieuwsbrief 

 

 

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

 

Middels deze nieuwsbrief willen we u informeren over diverse onderwerpen. 

 

Start renovatie en nieuwbouw 

Vanaf aanstaande dinsdag krijgen leerlingen en personeelsleden voor het eerst te maken 

met wijzigingen in fiets- en looproutes als gevolg van de renovatie en nieuwbouw. 

Gebouwdeel B is vanaf aanstaande dinsdag niet meer in gebruik. Ook de pauzeplaats 

bovenbouw wordt afgesloten. Dit heeft een aantal gevolgen: 

 De poort aan de Patersweg is niet meer in gebruik voor leerlingen. Leerlingen die 

afkomstig zijn uit Oirsbeek/Amstenrade, Schinveld/Merkelbeek/Brunssum en 

Heerlerheide en omgeving kunnen het schoolterrein bereiken via de Bertus Aafjeshof. 

Leerlingen uit Nuth en Vaesrade via de Amstenraderweg. De omleidingsroutes voor 

fietsers staan vanaf aanstaande dinsdag aangegeven. Onderstaand kaartje geeft de 

situatie vanaf dinsdag weer 

 



 

 De collega’s van leerlingbegeleiding en de zorgcoördinator zijn tijdelijk gehuisvest in 

lokaal A210. 

 Bovenbouwleerlingen die een tussenuur hebben kunnen studeren in lokaal C219. 

Hier is regelmatig een toezichthouder aanwezig die ervoor zorgt dat leerlingen hier 

ook echt kunnen studeren.  

 De pauzeplaats bovenbouw is afgesloten. Dat wil zeggen dat bovenbouwleerlingen 

vanaf aanstaande dinsdag moeten pauzeren op de pauzeplaats van de brugklassen 

voor de gymzalen. Er is door school inmiddels een stretchtent aangekocht die 

binnenkort op deze pauzeplaats voor beschutting zal zorgen. 

 Bouwdeel B is afgesloten met als gevolg dat leerlingen en personeelsleden die van 

bouwdeel C naar bouwdeel A moeten gebruik moeten maken van een omleiding. 

Deze omleiding loopt vanaf bouwdeel C via de leerlinguitgang Amstenraderweg over 

de parkeerplaats naar de hoofdingang en vervolgens via de overblijfruimte 

bovenbouw naar bouwdeel A en visa versa. Onderstaande kaartje geeft de route voor 

komende twee weken weer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We willen alle leerlingen dringend vragen om zich te houden aan afgesproken routes. Het 

bouwterrein zelf zal volledig worden afgesloten en is daardoor niet toegankelijk voor 



leerlingen. De veiligheid van leerlingen en personeel staat tijdens de bouwwerkzaamheden 

voorop, maar dan gaan we er wel vanuit dat iedere gebruiker van ons gebouw zich aan de 

gemaakte afspraken houdt.  

 

Meer informatie over de bouw treft u aan via de website www.sintjan-lvo.nl/bouw.  

Hier is ook meer informatie te vinden over de ‘BAM bouwt’- app waarmee bouwbedrijf BAM 

Bouw en Techniek informatie deelt over onze renovatie en nieuwbouw. 

Voor meer informatie over de bouwwerkzaamheden willen we u verder graag verwijzen naar 

de informatievideo die op onze website staat. De video is hier te bekijken.  

 

Studiemiddag 

Op woensdagmiddag 7 april zal er een studiemiddag plaatsvinden voor het personeel van 

Sint-Jan. Het gevolg hiervan is dat alle lessen vanaf 12.00 uur komen te vervallen. Er zullen 

ook geen online lessen worden aangeboden deze middag. De masterclasses zullen 

woensdagmiddag, op een aangepast tijdstip, wel doorgang vinden. De deelnemende 

leerlingen zijn hier inmiddels over geïnformeerd.  

 

Enquêtes tevredenheid  

Ieder jaar neemt het Sint-Janscollege tevredenheidsenquêtes af onder leerlingen en ouders. 

Via de mail hebben leerlingen en ouders een uitnodiging ontvangen om deze enquête in te 

vullen. Helaas ervaren we dat het aantal ouders en leerlingen dat gereageerd heeft nog niet 

zo heel groot is. Het is belangrijk dat de respons zo hoog mogelijk is om een goed beeld te 

krijgen hoe ouders en leerlingen over de school denken en de school ervaren. Met de 

gegevens uit de enquêtes kunnen wij, waar nodig of gewenst, actie ondernemen om 

verbeteringen aan te brengen in onze werkwijze.  

We sturen ouders en leerlingen morgen nogmaals de link toe met het vriendelijke verzoek 

om de enquête in te vullen. De verwerking van de vragen is volledig anoniem en de 

resultaten zijn in september 2021 zichtbaar op de site www.scholenopdekaart.nl. 

Wij danken u voor de medewerking. 

 

Corona 

Het aantal besmettingen in Nederland neemt de laatste dagen weer toe. Gelukkig blijven we 

op Sint-Jan vooralsnog gevrijwaard van grote aantallen besmettingen. Wel merken we dat er 

veel leerlingen in thuisisolatie verblijven in verband met besmettingen in de gezinssituatie. 

We willen ouders en leerlingen nogmaals dringend wijzen op de richtlijnen rondom Corona.  

 Leerlingen met klachten blijven thuis en laten zich testen. 

 Leerlingen waarvan een gezinslid positief is getest blijven thuis en gaan in 

thuisisolatie. 

 Leerlingen en personeelsleden houden anderhalve meter afstand t.o.v. elkaar. 

Leerlingen houden, met uitzondering van de onderbouwleerling die met een tweetal 

een ‘bubbel’ vormt, ook afstand t.o.v. elkaar.  

 Leerlingen en personeelsleden dragen een mondkapje met uitzondering van het 

moment waarop er een zitplaats is gevonden in een leslokaal.  

 Leerlingen en personeelsleden ontsmetten hun handen regelmatig. Hiervoor staat in 

elk lokaal desinfectiemiddel. 

 

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de pagina met corona-gerelateerde 

informatie op onze website www.sintjan-lvo.nl/covid19.  

Hier staat ook de meest actuele beslisboom met informatie op de vraag wanneer een leerling 

wel of niet naar school mag komen.  

 

http://www.sintjan-lvo.nl/bouw
https://www.youtube.com/watch?v=-uvuDdWgqKI
http://www.scholenopdekaart.nl/
http://www.sintjan-lvo.nl/covid19
https://www.sintjan-lvo.nl/media/5140/beslisboom12jaarplusuitofthuisboinkajn150221.pdf


Bron- en contactonderzoek 

De werkwijze rondom het bron- en contactonderzoek (BCO) door de GGD is gewijzigd. 

Graag willen we u informeren over de belangrijkste wijzigingen. 

 

Scholen wordt mogelijk gevraagd informatie te verstrekken zodat de GGD kan bepalen op 

welke dagen een besmettelijke leerling of personeelslid op school was, met wie hij/zij in 

contact was, en wat de gevolgen daarvan zijn.  

Het gaat uitsluitend om de volgende gegevens: 

 De naam van de leerling/het personeelslid die mogelijk als categorie 2 of 3 wordt 

aangemerkt; 

 De geboortedatum van de leerling/het personeelslid; 

 Het telefoonnummer 

 Het telefoonnummer en/of e-mailadres van de leerling (of van diens ouders als de 

leerling jonger is dan 16 jaar)/het personeelslid; 

 Of de leerling/het personeelslid op een of meerdere specifieke dagen op school 

aanwezig was (de presentielijst); 

 Waar de leerling in de klas zat tijdens een of meerdere lessen (de plattegrond van de 

klas); 

 Of sprake was van groepsvorming/cohortering en contactbeperking conform de 

RIVM-richtlijnen.  

 

Dit is een limitatieve lijst van persoonsgegevens, het uitwisselen van andere 

persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens is hiermee uitgesloten. Het ministerie 

van OCW heeft vastgesteld dat scholen deze niet-bijzondere persoonsgegevens mogen 

bijhouden en mogen delen.  

Voor meer informatie over bovenstaande verwijzen we ouders en leerlingen graag naar  

de Q&A’s heropening Voortgezet Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs  

Daar waar een leerling of collega, tijdens de besmettelijke periode, op school is geweest 

zullen we ouders en leerlingen altijd per brief informeren zoals we dat de afgelopen maanden 

steeds hebben gedaan.  

 

Zelftesten 

De overheid heeft deze week aangekondigd zelftesten voor alle scholen beschikbaar te 

stellen. De zelftesten zijn naar verwachting rond half april beschikbaar en kunnen ingezet 

worden bij ‘risicogericht’ testen van leerlingen.  

Wij ontvangen als school volgende week meer informatie van de overheid en aansluitend 

zullen we ouders, leerlingen en personeelsleden nader informeren.  

 

Risicogericht testen Wat houdt dit in?  

De zelftesten worden gebruikt voor het risicogericht testen van leerlingen en medewerkers, 

als zij in dezelfde ruimte als een besmette persoon zijn geweest. Als zij positief zelftesten, 

gaan ze thuis in quarantaine en naar de GGD-teststraat. De zelftest wordt dus ingezet voor 

de zogenoemde ‘overige contacten’.  

Leerlingen of docenten die binnen 1,5 meter en langer dan een kwartier met een besmet 

persoon zijn geweest (de zogenaamde ‘nauwe contacten’), moeten meteen naar huis en zij 

krijgen het dringende advies om een afspraak maken bij de GGD voor een coronatest.  

 

Leerlingen die in aanmerking komen voor een zelftest op school zullen op school begeleid 

worden en zij krijgen uitleg bij het doen van een zelftest. Een aantal medewerkers van onze 

school zal hiervoor getraind worden 

https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/QenA-heropening-voortgezet-onderwijs-en-voortgezet-speciaal-onderwijs.pdf


 

Vrijwillig  

Zelftesten zijn geheel vrijwillig voor zowel leerlingen als medewerkers. Voor leerlingen jonger 

dan 16 jaar betekent dit dat we voor zelftesten toestemming nodig hebben van de ouders. 

Hoe we het vragen van toestemming organiseren, laten we u na het paasweekend weten. 

 

Organisatie op school 

U begrijpt dat we op de organisatie van het zelftesten op Sint-Jan snel op orde willen 

brengen, omdat zelftesten verdere verspreiding van het virus kan voorkomen. De werkwijze 

die we gaan hanteren zullen we vooraf afstemmen met onze medezeggenschapsraad. Zodra 

duidelijk is op welke wijze wij zelftesten op onze school gaan vormgeven informeren we u en 

uw kind hierover. 

 

Lichamelijke opvoeding 

Vanaf komende week starten de lessen lichamelijke opvoeding weer. Deze lessen zullen 

voornamelijk in de buitenlucht plaatsvinden. Het ministerie van OCW heeft, na overleg met 

verschillende instanties, besloten dat leerlingen uit het voortgezet onderwijs bij buitenlessen 

lichamelijke opvoeding geen 1.5 meter afstand meer hoeven te houden ten opzichte van 

elkaar. We vragen alle leerlingen daarom om, op de dagen waarop LO op het rooster staat, 

hun gymkleding weer mee te nemen naar school.  

 

Contact 

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief 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.  

 

Een heel fijn paasweekend gewenst. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Drs. F.K.J.T. Erfkemper 

Rector Sint-Janscollege 

mailto:y.heynen@stichtinglvo.nl

