
 

 

Bussum, 28 mei 2021 

 

Betreft: volledige heropening school 

 

 

Beste leerlingen en ouder(s)/verzorger(s), 

 

Volgens de richtlijnen van de overheid mogen de middelbare scholen vanaf 31 mei weer 

volledig open. Vanaf 7 juni geldt er een verplichting voor het hele voortgezet onderwijs om de 

scholen weer volledig te openen. Wij zijn heel blij dat we jullie weer mogen ontvangen. Daarom 

gaan wij per aanstaande maandag weer fysiek les geven aan al onze leerlingen. Hieronder geef 

ik informatie over enkele belangrijke maatregelen om het veilig te houden op school. Ik ga in 

het bijzonder in op het zelftesten. Tot slot ga ik in op enkele initiatieven die lopen en die we nog 

gaan nemen om achterstanden te bestrijden die voortkomen uit de corona-maatregelen. 

 

Belangrijke maatregelen 

We zijn dus vooral blij. Toch hebben we ook nog een zorg. De meeste collega’s zijn nog niet 

ingeënt. Sommigen zijn bang besmet te raken. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor 

bijvoorbeeld hun oude moeder of vader die zij verzorgen. Daarom wijs ik met nadruk op het 

volgende: 

 je1 hoeft vanaf aanstaande maandag geen anderhalve meter afstand meer te houden tot 

andere leerlingen; 

 je moet wel anderhalve meter afstand houden medewerkers van de school. Iedereen weet 

hoe lastig dit in de praktijk is. Probeer alsjeblieft zoveel mogelijk in overeenstemming met 

deze maatregel te handelen; 

 je moet een mondkapje dragen als je loopt of staat. We gaan hier best streng op letten, 

vanwege de veiligheid van de leerlingen en collega’s. Als dit nodig is, zullen we leerlingen 

zonder mondkapje naar huis sturen; 

 je houdt je aan de looproutes; 

 was en desinfecteer regelmatig je handen; 

 blijf thuis bij klachten en laat je testen bij de GGD. Klachten die op corona duiden zijn: 

verkoudheid, keelpijn, hoesten, hoofdpijn, koorts en verlies van reuk en/of smaak. 

 
Zelftesten 

Door 2 keer per week een zelftest af te nemen, wordt de school veiliger. Hiermee kunnen 

personen die besmet zijn met het coronavirus, maar (nog) geen symptomen hebben, dit sneller 

detecteren en de correcte maatregelen nemen. 

 

De test is preventief. Je gebruikt de zelftest dus niet wanneer je klachten hebt of een nauw 

contact bent van een positief getest persoon. Dan moet je nog steeds naar de GGD. De test is 

wel geschikt wanneer je een overig contact bent.  

 

Hoe het werkt 

Bij de receptie mag je elke 2 weken 4 testen ophalen. Je hoeft alleen maar je schoolpas te laten 

zien. De test neem je thuis bij jezelf af door middel van een neusswab. Het is de bedoeling dat 

je dit 2 keer per week doet, bijvoorbeeld op zondag en op woensdag. Er zit bij elke test een 

duidelijke bijsluiter. Je hoeft de uitslag niet aan school door te geven.  

 

                                                 
1 Ik spreek leerlingen aan met ‘je’, ouders en verzorgers met ‘u’. In deze brief richt ik me tot de 
leerlingen. 



 

 

Bij een positieve uitslag willen we je wel vragen om contact op te nemen met de school en de 

Corona Assistent. We kunnen dan maatregelen treffen om verdere uitbraak te voorkomen. Ook 

moet je de GGD bellen om de uitslag te laten bevestigen door middel van een PCR-test. Dit kan 

via coronatest.nl of telefoonnummer 0800-1202. 

 

Als school willen we graag dat je meewerkt aan dit beleid. Hiermee zorgen we voor een veilige 

en gezonde omgeving voor medewerkers en leerlingen. Deelname aan het zelftesten is echter 

niet verplicht.  

 

Privacy 

Bij de uitgifte van de zelftesten noteert de receptie de datum achter je naam. Dit doen we 

zodat we de testen eerlijk kunnen verdelen. Deze informatie is vertrouwelijk en wordt alleen 

gedeeld met de medewerkers die deze informatie nodig hebben om het proces goed te laten 

verlopen.  

 

Bestrijden achterstanden 
In de laatste editie van de Zwijgerpraat gaf ik al een opsomming van de maatregelen die we 
hebben genomen om achterstanden te bestrijden en te bevorderen dat leerlingen weer hun 
draai kunnen vinden. Zo geven wij op dit moment extra lesuren in de kernvakken en in de 
profielvakken. Bovendien geven wij alle bovenbouwleerlingen sinds april volledig fysiek les. 
Voor de komende tijd nemen wij nog twee extra maatregelen: 

 er wordt een zomerschool georganiseerd in de laatste week van de zomervakantie. Deze 
staat open voor alle leerlingen. Meer informatie volgt; 

 alle leerlingen komen in aanmerking voor gratis huiswerkbegeleiding tot aan de 
zomervakantie. Zie voor meer informatie: 
https://www.lyceo.nl/vestigingen/bussum/willem-zwijger-college/. 

 

Over enkele weken hebben we twee schooljaren achter de rug waarin alles anders ging dan 

anders en waarin we allemaal veel hebben moeten improviseren. We hebben hier ongetwijfeld 

veel van geleerd. Eén van de dingen die ikzelf heb geleerd is dat onderwijs voor alles een sociaal 

fenomeen is en dat we dus blij mogen zijn dat we alle leerlingen vanaf nu weer op school 

mogen ontvangen. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Jan Adels 

rector Willem de Zwijger College 

https://www.lyceo.nl/vestigingen/bussum/willem-zwijger-college/

