
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Valkenswaard, 28 mei 2021 

 
Geachte ouders, 
 
Graag brengen we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond  het opengaan van de school, de 
zelftesten, de diploma-uitreikingen en het NPO. 
 
Volledig open per 7 juni, lessen van 40 minuten 

Vanmiddag heeft de schoolleiding besloten de school volledig open te laten gaan per 7 juni. De 
lessen blijven 40 minuten duren. 
We keren terug naar de situatie die bestond toen iedereen nog naar school ging,16 december 
2020. Dat betekent: 

- Er zijn aparte trappen voor personeelsleden en voor leerlingen. 
- De leerlingen houden altijd anderhalve meter afstand van volwassenen. 
- Volwassenen houden anderhalve meter afstand van elkaar. 
- Mondkapjes op bij staan of verplaatsen. Mondkapjes mogen af bij zitten. 
- Regelmatig handen wassen wordt aangeraden. 
- Er wordt buiten gepauzeerd. 
- Er blijven schotten hangen bij de lessenaar van de docent. 
- In elk lokaal en bij de ingang van het gebouw blijft desinfectiemateriaal aanwezig. 
- De lessen S&B worden buiten gegeven. 
- We ontvangen geen gasten op school.  

 

Zelftesten voor leerlingen 

De regering dringt erop aan dat de leerlingen twee keer per week thuis een preventieve zelftest 
afnemen. Onder die voorwaarde gaan de scholen weer open. 
Door preventief te testen, kunnen we besmettingen bij leerlingen en personeel al opsporen als 
iemand (nog) geen klachten heeft. Iemand die positief test, blijft thuis. Door alle leerlingen en 
medewerkers de mogelijkheid te geven om zichzelf tot aan de zomervakantie 2x per week thuis 
preventief te testen, kunnen we het aantal besmettingen op school zoveel mogelijk voorkomen. Dit 
is een flyer met informatie over zelftesten. 
 
De leerlingen ontvangen volgende week in de les de eerste set van 4 testen, genoeg voor twee 
weken. We hopen dat u het belang van de zelftesten wilt bespreken met uw kind(eren). Voor de 
medewerkers van de school zou dat heel  geruststellend zijn. U zult begrijpen dat er gemengde 
gevoelens zijn over dit onderwerp.  
 
De regeling voor zelftesten als er een besmettingsgeval op school geconstateerd is, blijft gewoon 
bestaan. De laatste brief die we u daarover stuurden, kunt u hier vinden.  
 
Diploma-uitreikingen 

Van 19 tot en met 22 juli reiken we de diploma's uit. Welke teams wanneer aan de beurt zijn, kunt 
u in onze Kalender zien. (Klik hier.) (Of hier.) Alleen voor WD3 en Vwo is er maar één dag. De 
andere teams reiken hun diploma's op meerdere dagen uit. Dat is nodig doordat we de diploma’s 
aan groepen van maximaal 30 leerlingen uitreiken. Een gerichte uitnodiging kunt u tegemoet zien. 

Aan de ouders van alle leerlingen van de school 

https://weredi.nl/upload/files/20210528-Flyer-zelftesten-VO.pdf
https://weredi.nl/upload/files/20210528-Flyer-zelftesten-VO.pdf
https://weredi.nl/upload/files/20210426-start-zelftest-leerlingen.pdf
https://weredi.nl/agenda
https://weredi.nl/zoeken/resultaten?q=uitreiking


  
 
 
 
 

 

 
 
Nationaal Programma Onderwijs  

Waarschijnlijk hebt u er al van gehoord. Een programma gericht op herstel en ontwikkeling van het 
onderwijs, op inhalen en compenseren van vertraging, op ondersteuning van iedereen in het onderwijs 
die het moeilijk heeft. We zijn al een heel eind met de voorbereiding en binnenkort kunnen we u 
informeren. Wordt vervolgd dus! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 

S.M. (Sietse) Hoogeboom 
teamleider algemeen 
s.hoogeboom@sgweredi.nl 
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