
 

Aan: alle ouders en leerlingen van het Sint-Janscollege 

 

 

Hoensbroek, 4 januari 2022 

 

 

 

Betreft: openingsplan  

 

 

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

 

Om te beginnen willen we alle ouders, leerlingen en overige gezinsleden een gelukkig en 

gezond 2022 toewensen. Een nieuw jaar waarin de verspreiding van het virus en de 

beperkingen als gevolg van Corona op ons onderwijs hopelijk snel afnemen en we alle 

leerlingen weer onder ‘normalere’ omstandigheden op school mogen verwelkomen. 

 

Het kabinet heeft op 3 januari 2022 besloten dat de scholen voor voortgezet onderwijs per 10 

januari volledig kunnen heropenen. Bij deze heropening staat de veiligheid van werknemers 

en leerlingen voorop. Derhalve kan heropening alleen gepaard gaan met aanvullende 

maatregelen die de kans op overdracht van Corona op school minimaliseren. We werken 

daarom met ingang van aanstaande maandag met onderstaande richtlijnen: 

 

Afstand houden 

Alle leerlingen, met uitzondering van de leerlingen die ziek zijn of ernstige klachten hebben, 

volgen alle lessen op school volgens het rooster. Voor leerlingen die op school zijn is het niet 

verplicht om anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Alle volwassenen in de school 

houden wel anderhalve meter afstand van elkaar. We vragen onze leerlingen uitdrukkelijk 

om anderhalve meter afstand te houden van docenten en andere medewerkers van school.   

 

Mondkapjes 

Alle gebruikers van het schoolgebouw (personeel, leerlingen en bezoekers) dragen in het 

gebouw een mondkapje. Een uitzondering op de mondkapjesplicht geldt wanneer leerlingen 

een zitplaats hebben ingenomen in het lokaal en voor docenten wanneer ze lesgeven in een 

klaslokaal. Ook in de overblijfruimte hoeft een mondkapje niet gedragen te worden wanneer 

er een zitplaats is ingenomen. In de buitengebieden behorende bij het schoolterrein is er 

geen mondkapjesplicht.  

 

Leerlingen die geen mondkapje bij zich hebben wordt verzocht een mondkapje af te halen bij 

de administratie (A-vleugel) of het zorglokaal (C-vleugel). Mondkapjes zijn hier te koop voor 

€0.50 per stuk.  

 

Leerlingen die geen mondkapje dragen of het onjuist dragen zullen hierop worden 

aangesproken. We hopen dat leerlingen inzien dat het correct dragen van een mondkapje 

bijdraagt aan de veiligheid voor leerlingen en personeelsleden op school en we vragen 

ouders nadrukkelijk om de meerwaarde van het dragen van een mondkapje op school met 

hun kind te bespreken. 

 

 

 



Aangepaste wisseltijden 

Om anderhalve meter afstand houden tussen leerlingen en personeelsleden mogelijk te 

maken zal het reeds in november ingevoerde lesrooster met aanpassingen in wisseltijden 

worden gecontinueerd.  

 

Onderbouw (klas 1 t/m 3) Bovenbouw (klas 4 t/m 6) 

1e uur 8.30-9.20 1e uur 8.30-9.20 

2e uur 9.20-10.05 2e uur 9.20-10.05 

pauze 10.05-10.35 
3e uur 10.05-10.50 

3e uur 10.35-11.20 
pauze 10.50-11.20 

4e uur 11.20-12.05 4e uur 11.20-12.05 

pauze 12.05-12.40 
5e uur 12.05-12.50. 

5e uur 12.40-13.25 
pauze 12.50-13.25 

6e uur 13.25-14.10 6e uur 13.25-14.10 

Pauze 14.10-14.30 Pauze 14.10-14.30  

7e uur 14.30-15.15 7e uur 14.30-15.15 

8e uur 15.15-16.05 8e uur 15.15-16.05 

 

Pauzeren: 

Klas binnenlocatie buitenlocatie 

Brugklassen Aula Pauzeplaats 

2e en 3e klassen Overblijfruimte B000 Pauzeplaats 

Havo 4 en 5 Aula Pauzeplaats 

Vwo 4,5 en 6 Overblijfruimte B000 Pauzeplaats 

 

Op onze pauzeplaats kunnen leerlingen ook bij slechter weer droog pauzeren onder de 

aanwezige overkapping die voor gymzaal 2 geplaatst is. We adviseren leerlingen dringend 

om zoveel mogelijk buiten te pauzeren. 

Zelftesten 

Alle leerlingen ontvangen ook in het nieuwe kalenderjaar via de mentor twee zelftesten per 

persoon per week. We vragen leerlingen om deze zelftesten twee keer per week thuis af te 

nemen op zondagavond en op woensdagavond. Door op deze dagen te testen is de kans 

klein dat er leerlingen naar school komen die toch besmet blijken te zijn. We zullen leerlingen 

en ouders regelmatig herinneren aan het zelftesten, omdat correct en veelvuldig zelftesten  

een van de voorwaarden is waarop het voortgezet onderwijs veilig open kan.  

Wanneer uw kind milde klachten heeft dan adviseren we u om direct een zelftest af te 

nemen. 

 

 



 Is de uitslag van de zelftest positief?  

U neemt contact op met school en uw kind blijft thuis. Thuis gaat uw kind in isolatie. 

Huisgenoten krijgen het advies in quarantaine te gaan; eventuele broers en zussen 

op school blijven dus ook thuis. Het is vervolgens belangrijk dat u of uw kind contact 

opneemt met de GGD om ter bevestiging (confirmatie) een PCR-test te doen bij een 

GGD-locatie. Zo kan de GGD kijken of uw kind echt het coronavirus heeft, en wie van 

zijn of haar klasgenoten, vrienden en/of familieleden allemaal getest moeten worden 

(via bron- en contactonderzoek). 

 Is de uitslag negatief?  

Dan is er geen coronavirus bij uw kind gevonden. Uw kind kan gewoon naar school. 

Wel moet uw kind zich nog steeds aan alle coronaregels (op school) houden. 

 

Ventilatie 

Om te komen tot een optimale luchtverversing blijven we onze lokalen optimaal ventileren. 

Naast het volledig openzetten van ramen en deuren tijdens leswisselingen en pauzes zullen 

ook gedurende de lessen ramen en deuren zoveel als mogelijk openstaan.                          

We adviseren leerlingen om bij hun kledingkeuze rekening te houden met de 

weersomstandigheden. Ook bij lagere temperaturen zullen we zoveel mogelijk ventileren. 

 

Aandacht voor hygiëne 

We adviseren leerlingen en personeelsleden om vaak en grondig de handen te wassen. Om 

dit te stimuleren zorgen we 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. Verder zal er voor de opening op 10 januari door ons onderwijs 

ondersteunend personeel weer in elk lokaal zeep en papier worden klaargezet waarmee 

leerlingen en docenten hun tafels kunnen desinfecteren.  

 

Ziekmelden 

Bij ernstige (verkoudheids)klachten, hoesten, klachten aan de luchtwegen, koorts of ziekte 

vragen we ouders om hun kind thuis te houden. Bij milde klachten vragen we u om een 

zelftest af te nemen. Bij een negatieve uitslag mag uw kind naar school. Bij een positieve 

uitslag blijft uw kind thuis en raden we u aan een PCR-test bij de GGD in te plannen. Is er 

iemand uit het gezin positief getest, ook dan blijft de leerling thuis.  

Mocht een leerling, wegens ziekte, niet in staat zijn om thuisonderwijs te volgen dan vragen 

we u vriendelijk om dit dagelijks aan ons door te geven. Dit kan telefonisch tussen 08.00 en 

09.00 uur via 045-5218666. 

 

Zou een leerling positief getest worden op Covid-19 en zou er, bijvoorbeeld na het afronden 

van het bron- en contactonderzoek, een risico zijn dat collega’s of medeleerlingen besmet 

zijn dan zal er altijd communicatie plaatsvinden vanuit de schoolleiding naar enerzijds 

personeel en anderzijds betreffende ouders en leerlingen.  

 

KWT en VWT 

Met ingang van maandag 17 januari zal KWT voor alle leerlingen weer worden opgestart. 

Alle leerlingen dienen wekelijks 2 KWT en/of VWT-lessen te volgen.  Inschrijven is mogelijk 

via Zermelo. 

 

Kerstrapportage en restant proefwerkweek 

Uw kind zal in de eerste lesweek van het nieuwe schooljaar het kerstrapport van de mentor 

ontvangen. We realiseren ons dat dit kerstrapport niet voor elke leerling compleet is. In 

sommige klassen zijn de laatste proefwerken uit de proefwerkweek door de sluiting van het 



voortgezet onderwijs immers niet afgenomen. Ook hebben sommige leerlingen vanwege 

ziekte of quarantaine meerdere proefwerken gemist. We besluiten komende week over de 

wijze waarop de gemiste toetsen alsnog ingehaald kunnen worden. We zullen u en uw kind 

hier zo spoedig mogelijk over informeren.  

 

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 per mail via y.heynen@stichtinglvo.nl of 

(vanaf aanstaande maandag) telefonisch via 045-5218666. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Drs. F.K.J.T. Erfkemper 

Rector Sint-Janscollege 
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