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Aan alle ouder(s) / verzorger(s) van het 
Hoofdvaart College 
 
 
 

 
 

Betreft Ons kenmerk Datum 
Onduidelijkheid coronamaatregelen per 6 november u21.147/smk/wes/corr. 5 november 2021 
   

 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Afgelopen dinsdag 2 november is op de persconferentie aangegeven dat er naast nieuwe corona- 
maatregelen ook aanscherpingen van bestaande maatregelen van kracht zijn per zaterdag 6 november. 
Omdat deze maatregelen bij enkele leerlingen tot onduidelijkheid hebben geleid, ontvangen jullie deze 
brief.  
 
De volgende punten zijn belangrijk: 

1. Het dragen van een mondkapje in het Voortgezet Onderwijs hoeft niet.  
In het MBO en hoger onderwijs (HBO en WO) zal wel een mondkapje gedragen moeten 
worden. Wanneer je zelf een mondkapje wil dragen, mag dat natuurlijk wel. 

2. Leerlingen hoeven geen QR code te laten zien op school. 
Er is een politieke discussie gaande over het wel of niet hoeven tonen van een QR code in de 
toekomst, maar dat is nu dus niet aan de orde. 

3. Bestaande maatregelen op school die wel van kracht blijven: 
 

Ben je ziek, verkouden, heb je koorts? 
Blijf thuis en laat je testen. 
Is iemand in je familie ziek? 
Blijf thuis en laat je testen. 
Test jezelf twee maal per week 
Test jezelf op woensdag en zondag. Bij een positieve uitslag, maak je een afspraak bij 
de GGD. Je krijgt de zelftesten iedere vrijdag op school. 
Hygiëne blijft belangrijk 
Bij binnenkomst reinig je je handen. Tijdens de dag was je regelmatig je handen. 
Blijf de afstand bewaren  
Ook al is de 1,5 meter regel niet meer van toepassing, blijf de afstand bewaren.  
Elkaar steeds omhelzen als groet, is niet verstandig. 

 
Op school blijven wij extra aandacht besteden aan de schoonmaak en zullen de ramen in de 
klaslokalen openblijven in verband met de ventilatie. Samen met bovenstaande maatregelen hopen wij 
de besmettingen in de hand houden en kan de school open blijven. Als u vragen heeft over de 
maatregelen, kunt u contact opnemen met de mentor.  
 
Met vriendelijke groet namens de schoolleiding, 
 
R. Smink 
Directeur 
 


