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

 

 

Hoensbroek, 8 september 2021 

 

 

Betreft: opstart schooljaar 2021-2022 

 

 

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

  

Middels deze nieuwsbrief willen we u informeren over de volgende onderwerpen: 

 

Informatieavonden 

Vanaf aanstaande maandag vinden de jaarlijkse informatieavonden weer plaats. Tijdens 

deze informatieavonden gaat de mentor van uw kind in op onderwerpen die in het 

betreffende leerjaar actueel zijn. Vanwege de beperkingen die Corona ons momenteel oplegt 

zullen de informatieavonden ook dit schooljaar niet fysiek op school plaatsvinden, maar 

digitaal via Teams.  

 

U kunt op de volgende wijze van thuis uit deelnemen aan de informatieavonden: 

 Open de website van het Sint-Janscollege (www.sintjan-lvo.nl) en klik in het midden 

van het beeld op het (rode) logo ‘Office 365’ 

 Er wordt gevraagd om in te loggen: gebruik hiervoor het mailadres dat uw kind heeft 

gekregen van school. Dit adres eindigt op @leerling.sintjan-lvo.nl.  

Voer vervolgens het wachtwoord in dat uw kind heeft voor dit mailadres. 

 Er verschijnt een overzicht van verschillende apps in beeld. Selecteer de app 

‘Outlook’.  

 In Outlook treft u een mail aan van de mentor met de link naar de informatieavond. 

 Het is ook mogelijk om in te loggen via Teams. De informatieavond staat als aparte 

afspraak in de agenda in Teams. 

 U hoeft niet in het bezit te zijn van een microfoon of webcam om deel te kunnen 

nemen. Wel is het, wanneer u de mentor wilt zien en horen en de presentatie wilt 

volgen, belangrijk om het geluid op uw device aan te zetten. Wilt u de mentor vragen 

kunnen stellen dan is een microfoon wel noodzakelijk. Zou u geen microfoon hebben 

en toch vragen hebben dan kunt u de mentor een mail sturen.  

De mailadressen van mentoren treft u in onze digitale schoolgids op de website aan. 

 

Alle informatieavonden zullen starten om 19.00 uur en op de volgende momenten 

plaatsvinden: 

 maandag 13 september: alle ouders, verzorgers van brugklasleerlingen,  

 dinsdag 14 september: alle ouders, verzorgers van leerlingen uit de tweede klassen,  

 woensdag 15 september: alle ouders, verzorgers van leerlingen uit de derde klassen, 

 donderdag 16 september: alle ouders, verzorgers van leerlingen uit de vierde 

klassen,  

 maandag 20 september: alle ouders, verzorgers van leerlingen uit de vijfde en zesde 

klassen. 

 

 

 

http://www.sintjan-lvo.nl/


NAW-gegevens 

Graag willen we alle ouders vragen om zelf te controleren of de volgende gegevens juist in 

Somtoday staan: adres, telefoonnummer en mailadres. Ziet u onjuistheden dan kunt u de 

wijzigingen doorgeven via info@sintjan-lvo.nl. We vragen u vriendelijk om vooral het 

telefoonnummer en mailadres goed te controleren. Wanneer we contact met u willen 

opnemen doen we dat voornamelijk telefonisch of per mail. Ook wanneer uw mailadres of 

telefoonnummer wijzigen horen we dat graag. 

 

Vernieuwd zelftestbeleid voor personeel en leerlingen  
In het bron- en contactonderzoek (BCO) van de GGD krijgen personen die als immuun 
beschouwd worden andere adviezen dan niet-immune personen. Voor het preventief 
zelftesten van leerlingen geldt dit onderscheid ook.  
 
Preventief zelftesten  
• Twee keer per week preventief zelftesten is niet langer nodig voor immune leerlingen.  
• Alleen voor niet-immune leerlingen geldt nog steeds het advies om zichzelf twee keer per 
week preventief te testen met een zelftest.  
Een positieve zelftest moet door de GGD bevestigd worden met een PCR-test.  
 
Wanneer wordt iemand als immuun beschouwd?  
Bij het BCO wordt een persoon als immuun voor COVID-19 beschouwd als deze:  
• 14 dagen of langer geleden een vaccinatieserie heeft afgerond OF  
• 14 dagen of langer geleden 1 dosis van een van deze vaccins heeft gekregen na een 
doorgemaakte SARS-CoV-2-infectie; OF 
• 28 dagen of langer geleden het Janssen-vaccin heeft gekregen; OF  
• COVID-19 heeft doorgemaakt minder dan 6 maanden (180 dagen) geleden. Dit betekent 
een positieve test in het verleden. Alleen een positieve zelftest is onvoldoende.  
 
Richtlijn bij besmettingen in het voortgezet onderwijs  
Binnen het bron- en contactonderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen nauwe en niet 
nauwe contacten en hun immuniteitsstatus.  
 

 
 
Is een leerling dus nauw contact, bijvoorbeeld omdat een gezinslid positief is getest, dan 
mag hij/zij, wanneer er sprake is van immuniteit, gewoon naar school. We vragen leerlingen 
daarbij wel om de regels omtrent afstand houden en mondkapjesgebruik extra streng na te 
leven. 
 

Quarantaine 

Van leerlingen die in quarantaine moeten omdat ze afkomstig zijn uit een oranje/rood-gebied, 

die zelf ziek zijn maar zeer milde klachten ervaren, die in afwachting zijn van een testuitslag 

of waarvan een gezinslid positief getest is en zij op, advies van de GGD, thuis moeten 

blijven, wordt de afwezigheid in Somtoday verwerkt als AO (afstandsonderwijs).  

mailto:info@sintjan-lvo.nl


Leerlingen die op AO staan, zijn niet ziek maar mogen niet naar school. We verwachten van 

deze leerlingen wel dat ze van thuis uit met school bezig zijn. Zou een leerling tijdens zijn 

quarantaine toch ziek worden en niet meer aan school kunnen werken dan verzoeken we 

ouders om ons hierover te informeren. De melding ‘AO’ zal dan gewijzigd worden in ‘ZK’.  

 

Leerlingen die wegens quarantaine afwezig zijn of maar beperkt klachten hebben kunnen 

onderwijs van thuis uit volgen. Leerlingen treffen via Somtoday het huiswerk, studieplanners 

en/of evt. aantekeningen aan.  

 

Studieochtend en Sint-Jan dag 

 Op dinsdag 14 september zal er een studieochtend plaatsvinden voor het voltallige 

personeel. Alle lessen tot en met het vierde lesuur komen te vervallen en leerlingen 

hebben een lesvrije ochtend. De lessen worden na het vierde lesuur hervat. 

 Op donderdag 16 september vindt de jaarlijkse Sint-Jan dag plaats. Alle lessen 

vervallen en onze bovenbouwleerlingen zullen ‘s ochtends deelnemen aan deze 

sportdag. De leerlingen uit de onderbouw worden in de middag verwacht.  

Alle leerlingen krijgen op de Sint-Jan dag een gezamenlijke lunch aangeboden. 

Leerlingen ontvangen meer informatie via de mentor en/of de docent LO. 

 

Contact 

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen hebben, dan kunt u contact opnemen 

met de coördinator of teamleider van de betreffende afdeling of met de heer Y. Heynen via 

y.heynen@stichtinglvo.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Drs. F.K.J.T. Erfkemper 

Rector Sint-Janscollege 
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