
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoogvliet,  4 januari 2022  

  

 

Betreft: onderwijs per 10 januari a.s. 

      

 

Geachte heer, mevrouw, beste leerling,   

     

Allereerst willen we jullie allemaal een gezond en gelukkig 2022 toewensen. 

Zoals op 19 december jl. al werd aangekondigd in de vorige corona-update zouden we 

jullie n.a.v. het kabinetsbesluit van 3 januari 2022 over het al dan niet heropenen van de 

scholen een volgende update mailen.  

 

We zijn erg blij dat de Middelbare Scholen open mogen blijven: onderwijs is zowel voor 

de cognitieve als de mentale ontwikkeling van onze leerlingen essentieel. 

 

De voorwaarden voor deze opening zijn dezelfde zoals deze op 26 november door het 

kabinet zijn afgekondigd. Naast de bekende basismaatregelen als regelmatig de handen 

wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog en bij klachten, zoals 

verkoudheidsklachten, koorts en/of benauwdheid passend bij covid-19, thuis blijven en 

laten testen, gelden de volgende voorwaarden op Penta Hoogvliet (per 26 november jl.): 

 

Zelftesten 

Net zoals in het basisonderwijs krijgen ook in het voortgezet onderwijs leerlingen en 

medewerkers het advies om zichzelf twee keer per week te testen op het coronavirus. Dit 

advies geldt voor iedereen, dus ook voor gevaccineerden. De leerlingen kunnen de 

zelftesten ophalen bij de receptie of bij de leerlingbegeleiders mevrouw Schiavone en 

mevrouw Van Hoof. 

 

Mondkapjes 

Leerlingen en medewerkers die door de school lopen, dragen een mondkapje. In de klas 

mag het mondkapje af. We verwachten dat leerlingen zelf zorgen voor hun mondkapje. 

 

Afstand houden 

Waar het kan, blijft onderwijspersoneel op 1,5 meter afstand van elkaar. Leerlingen 

hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van elkaar en medewerkers. 

 

We spreiden de pauzes, zodat er zo min mogelijk contact is tussen de verschillende 

klassen. De onderbouw heeft de pauzes volgens het normale lesrooster. De bovenbouw 

heeft de pauzes op de volgende tijden: kleine pauze van 10.00 – 10.15 uur en de grote 

pauze van 11.45 -12.15 uur.  

 

Ouders of verzorgers komen niet in de school, tenzij dit echt niet anders kan.  

 

 

 

 



Thuisblijven (in quarantaine) 

 

In de volgende gevallen blijven medewerkers en leerlingen thuis en laten zich testen. 

Ook als zij beschermd zijn tegen corona: 

 

- Bij klachten die passen bij het coronavirus 

- Als een huisgenoot positief test op corona 

 

Zijn leerlingen en medewerkers (nog) niet of niet volledig gevaccineerd en hebben zij 

geen corona gehad, minder dan 6 maanden geleden dan gaan zij in quarantaine als zij 

nauw contact hadden met iemand die is besmet met het coronavirus. Dat is het geval bij 

een contact langer dan 15 minuten  (op een dag) en minder dan 1,5 meter van elkaar. 

 

Wilt u weten of het nodig is om te testen en in quarantaine te gaan dan kunt u de check 

doen via    www.quarantainecheck.rijksoverheid.nl  

 

Vanzelfsprekend staat ieders veiligheid voorop en houden we ons aan alle, op dat 

moment en in ons land geldende maatregelen.   

   

We gaan ervan uit dat we het onderwijs op deze manier samen op een veilige manier aan 

onze leerlingen kunnen blijven geven.   

   

Namens al het personeel van Penta Hoogvliet, met vriendelijke groet,    

 

 
S.P. van Hofwegen 

Directeur 

Penta Hoogvliet 

  

http://www.quarantainecheck.rijksoverheid.nl/

