
 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  

Dinsdagavond 15 februari heeft minister Ernst Kuipers bekend gemaakt dat de 

coronamaatregelen in drie grote stappen losgelaten worden. Goed nieuws na een lange 

periode van beperkingen voor u en ik.  

Wat betekent dit voor het KWC? 
 

Per 18 februari 

Met ingang van vrijdag 18 februari bent u als ouder(s)/verzorger(s) weer van harte 

welkom op school voor o.a. bijeenkomsten, informatieavonden en gesprekken. Echter 

gebieden we nog enige voorzichtigheid met het fysiek organiseren van bijeenkomsten 

voor grote groepen. 
Let wel dat het tot vrijdag 25 februari nodig blijft 1,5 meter afstand te houden en een 

mondkapje te dragen bij verplaatsingen door school.  
 

Isolatie  
De isolatieduur voor met COVID besmette personen wordt ingekort van minimaal 7 naar 

minimaal 5 dagen met als voorwaarde dat de betreffende persoon minimaal 24 uur 

klachtenvrij is. Kijk voor de actuele isolatie- en quarantaineregels op 

quarantainecheck.rijksoverhed.nl. 

Per 25 februari 

Met ingang van vrijdag 25 februari vervallen de 1,5 metermaatregel en de 

mondkapjesplicht. Het dragen van mondkapjes blijft wel verplicht in het openbaar 

vervoer en het leerlingenvervoer.  

Adviezen 
De basismaatregelen thuisblijven bij klachten en testen bij de GGD of middels een 

zelftest, het wassen van handen en hoesten in de elleboog blijven voorlopig nog gelden. 

Zo ook het advies aan leerlingen (en personeel) om minimaal twee keer per week een 

zelftest te doen. Verder zorgen wij voor voldoende frisse lucht op school door ruimtes 

geregeld te ventileren. 

Online lessen 
In het geval docenten thuis in quarantaine zitten, worden de lessen online georganiseerd. 

Dit is ook het geval bij afwezigheid van te veel leerlingen uit één klas. We hopen 

uiteraard dat de daling in besmettingen doorzet, waardoor het organiseren van online 

lessen niet meer nodig is.  

Aanvullend 
Voor leerlingen van de Gershwinhof geldt dat wanneer ze praktijkonderwijs volgen, ze de 

ingang gebruiken van het praktijkonderwijs. Leerlingen van de basis en kader afdeling 

gebruiken de hoofdingang. Voor leerlingen van de Beethovenlaan geldt dat alleen de 

hoofdingang op de parkeerplaats toegang verleent tot het gebouw. Toegang middels de 

deur op de parkeerplaats komt hiermee te vervallen. 
De pauzes op beide locaties blijven tot aan periode D gesplitst. Als laatste geven we mee 

dat gebruik van specifieke looproutes binnen school niet meer nodig is. 

Handige links  

Overzicht Nederland open in 3 stappen (zie bijlage) 
Rijksoverheid – alle informatie over het coronavirus 

Tot slot begrijpen wij dat alle versoepelingen tot zorg kunnen leiden bij u en uw 

kind(eren). Mocht u hierover in gesprek willen, dan kunt u contact opnemen met de 

conrector van uw kind(eren).  

Met vriendelijke groet, 

 

Namens directie en alle medewerkers van het KWC 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2022/02/15/alles-kan-weer-open-in-3-stappen
https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken
https://www.rijksoverheid.nl/

