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Datum : 20 november 2020 

Ons kenmerk : SB/COR/gkx 

Onderwerp : weekstand en voortgang 

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

Deze week waren er twee positief geteste leerlingen, in dezelfde tweede klas. Omdat wij begrepen dat deze 

leerlingen al milde klachten hadden voor ze besloten thuis te blijven en zich te laten testen hebben we ervoor 

gekozen de hele klas preventief thuis de lessen te laten volgen voor de komende 10 dagen om zo verdere 

verspreiding binnen de school te voorkomen. Naar aanleiding hiervan de dringende oproep aan alle ouders 

om uw kind echt direct thuis te houden bij milde klachten. Dat is niet alleen (neus)verkoudheid of hoesten, 

maar bijvoorbeeld ook geur- en/of smaakverlies. 

 

Met ingang van 1 december zijn er een tweetal wijzigingen in het beleid van de Rijksoverheid die voor ons als 

school van belang zijn: 

1) Het is vanaf die datum verplicht om een mondkapje te dragen tijdens verplaatsingen in openbare 

binnenruimtes. Wij hadden dit uiteraard op school al ingevoerd, maar willen u er toch op wijzen dat 

we vanaf dan dus handelen conform deze landelijke verplichting.  

2) Het is vanaf die datum mogelijk om je na 5 dagen quarantaine, ook al heb je nog steeds geen klachten, 

toch te laten testen. Als je dan negatief wordt getest kan de quarantaineperiode beëindigd worden. 

Dat betekent dus dat leerlingen en medewerkers die nauwe contacten waren van een besmet persoon 

dan sneller terug op school kunnen zijn. 

 

We blijven verwachten dat leerlingen zelf zorgen dat ze een mondkapje bij zich hebben. Voor noodgevallen 

zijn er voor 50 cent mondkapjes te koop op school, de opbrengst hiervan wordt geschonken aan de 

voedselbank.  

 

Vorige week hebben wij u de instructie voor leerlingen doorgestuurd omtrent het volgen van online-lessen. De 

mentoren zullen daar in de komende week in de klas aandacht aan besteden zodat alle leerlingen weten en 

begrijpen wat we van hen verwachten. Het zou fijn zijn wanneer u dit ook en keer met uw kind bespreekt 

zodat de afspraken daarover helder zijn. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Loes Corbeij-Bergman 

Rector Huygens Lyceum 


