
 

 

Aan onze leerlingen en de ouders en verzorgers van onze leerlingen klas 1,2 en 3  

  

Hoogvliet, 28 mei 2021  

 

Betreft: volledige heropening  

  

Beste ouder, beste leerling,  
 
In navolging op de brief die op 27 mei jl. is gestuurd door de Algemene Directie van Penta sturen we 
u deze brief waarin we u willen laten weten hoe de aangekondigde heropening op Penta Hoogvliet 
vorm wordt gegeven.  
We streven ernaar om vanaf 31 mei aanstaande zoveel mogelijk les volgens regulier rooster te 
draaien. Het actuele lesrooster vindt uw kind vanaf 31 mei ook weer in Zermelo.  
 
Zelftesten 
 
De genoemde zelftesten, waarmee uw kind twee keer per week thuis kan testen worden volgende 
week uitgedeeld, waarna ze daarna naar behoefte bij de leerlingbegeleiders (kantoor van mevr. Van 
Hoof en mevr. Schiavone) kunnen worden opgehaald. 
Het zelftesten is niet verplicht en dus geen voorwaarde om aan het onderwijs te mogen deelnemen. 
Door preventief te testen kunnen we besmettingen bij leerlingen en personeel eerder opsporen, 
namelijk als iemand (nog) geen klachten heeft. Door dit twee keer per week te doen, kan de 
aanwezigheid van het coronavirus op school vroegtijdig worden opgespoord. Hiermee wordt de kans 
op verdere verspreiding of een uitbraak verkleind. Dat zorgt er weer voor dat het onderwijs op 
school zoveel mogelijk ongehinderd door kan gaan, omdat er minder lesuitval plaatsvindt en de kans 
kleiner wordt dat groepen leerlingen en personeelsleden in quarantaine moeten. 
 
Basisregels 
 
De overige richtlijnen en maatregelen in het onderwijs blijven gewoon gelden en het blijft van 
belang dat die goed worden nageleefd, zoals:  

- thuisblijven bij klachten;  
- 1,5 m afstand houden tot volwassenen (docenten en personeel);  
- regelmatig handen wassen;  
- gebruik een mondkapje tijdens verplaatsingen in het gebouw. 
-  

Uiteraard zorgen we in het gebouw voor een goede ventilatie en voldoet ons ventilatiesysteem aan 
de geldende normen. 
 
 



Tot slot 
 
We hopen op een fijne en leerzame laatste periode, waarna we gezond van de zomervakantie 
kunnen genieten.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens al het personeel van Penta Hoogvliet groet ik u, 

  
S.P. van Hofwegen  
Directeur 
Penta Hoogvliet 
Elritsstraat 11 • 3192 CE Hoogvliet Rotterdam 
T 010 2950666 
 


