Middelburg, 25 februari 2022
Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,
Vanaf vandaag, vrijdag 25 februari, vervallen bijna alle coronaregels. Dat betekent dat de plicht om
een mondkapje te dragen vervalt en dat ook de anderhalve-meter-maatregel niet meer van toepassing
is. Voor verreweg de meeste mensen is dat een enorme opluchting.
Hoewel de meeste regels vervallen, blijven uiteraard de elementaire hygiëneregels ook voor ons op
school van toepassing. We gaan er van uit dat alle leerlingen zich aan die regels houden:
• Regelmatig handen wassen
• Niesen/hoesten in de elleboog
• Er worden geen handen geschud
• Bij klachten: testen
• Bij een positieve testuitslag blijf je tenminste 5 dagen thuis en kom je weer naar school als je
24 uur klachtenvrij bent
Het advies blijft regelmatig een zelftest te doen. Zelftesten zijn op school gratis per twee stuks af te
halen bij het LSP of bij de conciërge.
Het loslaten van de meeste maatregelen betekent niet dat het virus is verdwenen. Er kunnen nog
steeds mensen (ernstig) ziek worden. We vragen daarom respectvol om te gaan met die
medewerkers en leerlingen die aangeven toch graag enige afstand te willen blijven behouden. Er zijn
immers onder ons mensen die zelf een kwetsbare gezondheid hebben, of die naaste familie hebben
met een kwetsbare gezondheid.
In de nieuwe situatie zullen we vanaf maandag 7 maart a.s. stoppen met het streamen van lessen.
Iedereen kan op school weer alle lessen volgen. Bij een besmetting is de periode van afwezigheid in
principe ongeveer vijf dagen. Dat is het gemiddeld aantal dagen dat een leerling in een schooljaar
afwezig is en dit leidt niet tot leer- of ontwikkelingsvertraging.
Voor leerlingen die langdurig ziek zijn, worden, zoals gebruikelijk, maatwerkafspraken gemaakt via de
afdelingsleider.
We hopen dat iedereen door het vervallen van de meeste coronaregels het gewone (school)leven
weer op een goede manier kan oppakken. Alle leerlingen, en speciaal onze examenkandidaten,
wensen we veel succes.
Maar nu eerst voor iedereen een goede vakantie gewenst!
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