
 

 

Datum 28 november 2021 
Onderwerp corona update  

Behandeld door Alinka Spijkers 
Telefoonnummer 0513 - 482166 
 

 

 
Beste leerlingen, ouder(s)/verzorger(s), 
 
Het is jullie vast niet ontgaan. Afgelopen vrijdag zijn door de overheid nieuwe maatregelen 
afgekondigd vanwege het coronavirus. Wij volgen deze adviezen en richtlijnen van de overheid. We 
zijn blij dat de scholen op dit moment open mogen blijven. Tegelijkertijd hebben we met elkaar 

weer een uitdaging. Want zoals jullie vast ook hebben gehoord komen er voor het onderwijs wel 
enkele maatregelen. De belangrijkste in het kort: 
 
Mondkapjes tijdens verplaatsingen 
Vanaf maandag 29 november is het dragen van een mondkapje op school weer verplicht.  
 

Je draagt het mondkapje bij binnenkomst in de school, in de gangen en in de kantine (als je niet 
eet). Dus overal als je je verplaatst. Tijdens de vorige periode van verplichte mondkapjes waren 

gym, zang, toneel, dans en bepaalde vormen van praktijkonderwijs uitgezonderd van de 
mondkapjesplicht. We wachten de aanvullende berichtgeving hierover nog af.  
 
Ook personen die vanwege een beperking of een ziekte (bijvoorbeeld aan de luchtwegen) geen 
mondkapje kunnen dragen, zijn uitgezonderd van de plicht. Geldt dit voor jou/uw zoon of dochter? 

Dan vragen wij ouders of verzorgers dit vóór maandag 29 november 9.00 uur kenbaar te maken 
bij afdelingsleider Frank Roosenburg (met een toelichting op de reden). In deze bijzondere situaties 
kunnen leerlingen gebruik maken van plastic gezichtsmaskers die door de school ter beschikking 
worden gesteld. Mocht u andere vragen hebben over mogelijke uitzonderingen, dan vragen wij u 
die voor genoemde datum en tijd te stellen aan fb.roosenburg@pleinjoure.nl. 
 
Nu het dragen van een mondkapje weer verplicht is, gaan we dit ook weer handhaven. We zullen 

leerlingen zo nodig herinneren aan het dragen van een mondkapje. Leerlingen die een mondkapje 
zijn vergeten krijgen in eerste instantie de mogelijkheid om eentje te kopen voor € 0,50. We gaan 
ervan uit dat leerlingen daarna voortaan zorgen voor een eigen mondkapje. 
 

We begrijpen dat het dragen van een mondkapje best vervelend kan zijn. Toch moet het nu 
even (en uiteindelijk hoeft een mondkapje het grootste deel van de schooldag niet op). Als we met 

elkaar de schouders eronder zetten, hopen we dat het niet nodig is dat de maatregel verlengd 
wordt en dat de scholen open kunnen blijven!  

 

Vrijwillige zelftesten 
Het advies is om op vrijwillige basis twee keer per week een zelftest uit te voeren. Dit geldt voor 
medewerkers en leerlingen. Het doel van zelftesten is om besmettingen sneller op te sporen en 
uitbraken te voorkomen. Zelftesten kunnen door de leerlingen worden opgehaald bij de conciërge. 
 
Basismaatregelen & (aangepaste) beslisboom 
Naast de aanscherpingen gelden ook nog steeds de basismaatregelen en -adviezen. Medewerkers 

houden 1,5 meter afstand tot elkaar en tot leerlingen. Ook gelden de hygiëneadviezen en het 
advies om bij klachten te testen. Graag maken we van de gelegenheid gebruik om nog even te 
wijzen op de aangepaste beslisbomen op onze website. Er is een nieuwe beslisboom: wanneer wel 
of niet naar school. En er is een beslisboom: een besmetting in de klas. 
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Meestal komt er in de week na de bekendmaking van de regels aanvullende informatie, 
bijvoorbeeld over de uitzonderingen van de mondkapjes. Als dat het geval is, zullen we jullie 
daarover informeren.  
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 

Alinka Spijkers,  
directeur Plein Joure 
 


