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Rotterdam, 4 januari 2022 
 
 
 
Betreft: VO-scholen weer open vanaf maandag 10 januari.  
 
 
 
Beste leerling en ouder(s)/verzorger(s),  
 
 
Gisteren kregen we goed nieuws vanuit de overheid. De scholen in het voortgezet onderwijs 
mogen vanaf 10 januari weer open. Op maandag 10 januari verwachten we de leerlingen van 
de Roncalli Mavo weer op school en zullen de leerlingen op school les krijgen volgens het 
reguliere lesrooster.  
 
Het is goed dat de school maandag weer open mag en we kijken er naar uit om de leerlingen 
maandag weer op school te zien. Om verantwoord en duurzaam onderwijs op school te 
kunnen volgen, zijn er nog een aantal maatregelen waar we ons allemaal conform de 
richtlijnen van de Rijksoverheid aan moeten houden (www.rijksoverheid.nl). Het gaat hierbij 
om de volgende maatregelen: 
 

- Leerlingen en personeel met klachten die kunnen duiden op corona 
(verkoudheidsklachten) moeten thuisblijven en laten zich testen.  

- In de gangen en in de aula dragen leerlingen en personeel een mondkapje.  
- Leerlingen en personeel nemen twee keer per week (thuis) een zelftest af. De school 

voorziet de leerlingen iedere vrijdag van twee zelftesten. Zelftesten kunnen daarnaast 
afgehaald worden bij de administratie.  
Indien een zelftest positief is gaat de persoon en de rest van het gezin in quarantaine 
en laten zich testen in de GGD-teststraat. Als de test negatief is, kan de betreffende 
leerling of het betreffende personeelslid naar school. Dit dringende test-advies geldt 
voor iedereen, dus ook voor gevaccineerden. (Ook leerlingen en personeelsleden die 
nauw contact hebben gehad met een besmet persoon dienen in quarantaine te gaan 
en zich te laten testen).  

- Leerlingen en personeel ontsmetten regelmatig hun handen.  
- We mogen op dit moment helaas geen ouders ontvangen op school. Contact met 

ouders moet op dit moment per mail, telefonisch of middels video-bellen (tenzij dit echt 
niet anders kan).  

- De lokalen worden regelmatig geventileerd (door ramen en deuren tegenover elkaar 
open te zetten).  

 
 
We zijn blij dat we het nieuwe kalenderjaar straks op school met elkaar kunnen starten. We 
wensen de leerlingen nog een paar goede laatste vakantiedagen en hopen maandag iedereen 
in goede gezondheid weer op school te zien.  
 
De beste wensen voor 2022! Dat we er met elkaar een mooi, leerzaam en succesvol jaar van 
mogen maken.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Gijs Kruit  
Locatiedirecteur  
Roncalli Mavo 

 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/01/03/primair-en-voortgezet-onderwijs-en-bso-gaan-weer-open-na-kerstvakantie

