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

 

 

Hoensbroek, 18 december 2021 

 

 

Betreft: aanscherping maatregelen 

 

 

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

 

Graag willen we u informeren over de gevolgen van de aanscherping van de 

coronamaatregelen die vanavond tijdens de persconferentie door minister-president Mark 

Rutte en de minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge zijn aangekondigd. 

  

Sluiten van scholen voor voortgezet onderwijs 

Tijdens de persconferentie van vanavond is aangegeven dat vanaf maandag 20 december 

2021 tot en met 9 januari 2022 de scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs dichtgaan. 

De sluiting van de scholen maakt deel uit van een breed pakket aan maatregelen om de 

verspreiding van de Omikron-variant van het coronavirus af te remmen. De sluiting van het 

voortgezet onderwijs heeft de volgende gevolgen: 

• Alle proefwerken en inhaalproefwerken in niet-examenklassen, die van maandag 20 

december tot en met donderdag 23 december ingepland stonden, komen te 

vervallen. We informeren u op een later moment, naar verwachting in de tweede 

week van januari, verder over het alternatieve moment waarop deze toetsen 

ingehaald worden. 

• Alle schoolexamens en inhaalschoolexamens voor leerlingen uit havo 5 en vwo 6, die 

van maandag 20 december tot en met donderdag 23 december ingepland stonden, 

zullen gewoon doorgang vinden volgens rooster. We verwachten alle 

examenkandidaten daarom komende week fysiek op school om hun schoolexamens 

te maken. We vragen examenleerlingen om na aankomst op school direct naar de 

examenruimte te gaan en om niet samen te komen in de overblijfruimte en/of aula 

van school. 

 

Richtlijnen 
We adviseren alle leerlingen en personeelsleden die komende week op school zijn om zich 
strikt te houden aan de volgende richtlijnen: 

• Iedereen wast vaak en grondig de handen. Wij zorgen ervoor dat er voldoende 
hygiënemiddelen beschikbaar zijn op school en in de lokalen. Leerlingen wordt 
gevraagd om bij binnenkomst in een lokaal telkens hun handen te ontsmetten. 

• Voor leerlingen is het niet verplicht om anderhalve meter afstand van elkaar te 
houden. Volwassenen in het schoolgebouw dienen wel anderhalve meter afstand te 
houden tot elkaar en tot leerlingen.  

• Het RIVM en de GGD adviseren personen met milde klachten om een zelftest af te 
nemen. Mocht blijken dat de afgenomen test negatief is, dan mag de leerling en/of de 
collega, ook wanneer er nog verkoudheidsklachten zijn, wel weer naar school. 
Wanneer de uitslag van de zelftest positief is, dan adviseren we een PCR-test aan te 
vragen bij de GGD.  

• De examenlokalen worden voor en tussen de schoolexamens gelucht door deuren 
tegen elkaar open te zetten. We adviseren leerlingen en collega’s om bij hun 
kledingkeuze rekening te houden met de weersomstandigheden. Ook bij lagere 
temperaturen raden we collega’s aan om zoveel mogelijk te ventileren. 



 

Noodopvang 

Kinderen van wie tenminste één ouder/verzorger werkzaam is in een cruciaal beroep kunnen 

van dinsdag 21 tot en met donderdag 23 december tussen 08.30 en 15.30 uur terecht op 

school om gebruik te maken van onze noodopvang. Een overzicht van cruciale beroepen 

treft u hier aan: https://bit.ly/3yE9qqQ.  

Zou uw kind gebruik willen maken van de noodopvang, dan vragen we u om dit per mail door 

te geven aan de heer Y. Heynen via y.heynen@stichtinglvo.nl. Leerlingen die gebruikmaken 

van de noodopvang kunnen zich vervolgens op bovenstaande dagen melden in het 

zorglokaal.  

 

Heropening 
Het uitgangspunt is dat het onderwijs na de kerstvakantie, op 10 januari 2022, weer open 
kan. Hier neemt het kabinet op 3 januari een besluit over. Mocht fysiek onderwijs nog niet 
mogelijk zijn, dan zal er les op afstand gegeven worden. Zodra het verantwoord is, wil het 
kabinet het onderwijs heropenen, omdat dit heel belangrijk is voor de ontwikkeling van 
kinderen en jongeren. We zullen u, naar aanleiding van het overleg dat het kabinet heeft op 
3 januari, aansluitend zo spoedig mogelijk informeren over de heropening van ons onderwijs 
op 10 januari 2022. 
 

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 
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