
 

 

Delft, 17 januari 2022 

 

Geachte ouder(s) / verzorger(s), 

Met deze brief willen wij u graag informeren over de stand van zaken en de maatregelen rondom 

corona bij ons op school.  

Het nationale beeld waarin de huidige coronavariant tot veel besmettingen leidt zien wij ook terug 

op onze school. Dit heeft er voor gezorgd dat wij, in overleg met de GGD hebben besloten dat er 

deze week een aantal klassen thuisonderwijs volgen. De ouders en leerlingen van deze klassen 

hebben hier een apart bericht over ontvangen. 

Om de goede afwegingen te kunnen maken is het voor ons als school van belang dat wij over de 

juiste en actuele gegevens beschikken. Wij vragen u dan ook om het ons te laten weten wanneer uw 

kind positieve is getest (zelftest of PCR-test), of in het geval uw kind in quarantaine moet vanwege 

nauw contact met iemand met Corona. U kunt ons dit melden door te mailen naar onderstaande 

mailadressen. Nadat u heeft gemaild ontvangt u een link naar een formulier waarmee u voor ons 

belangrijke gegevens door kunt geven. 

E-mailadressen voor het melden van leerlingen:  
• bkscwmelding@stanislascollege.nl (brugklas)  
• havoscwmelding@stanislascollege.nl (havo)  
• athscwmelding@stanislascollege.nl (atheneum)  
• gymscwmelding@stanislascollege.nl (gymnasium) 

 

Zelftesten, mondkapjes en quarantaine 
Om nog meer besmettingen in de klas te voorkomen willen wij u vragen om uw kind tweemaal per 
week een zelftest af te nemen. Deze tests krijgt uw kind van de mentor en kunnen op iedere 
afdelingskamer, de balie en de administratie opgehaald worden. Daarnaast het verzoek om met uw 
kind het gebruik van het mondkapje binnen de school te bespreken. Mondkapjes zijn verplicht bij het 
verplaatsen binnen de school. 
 
Graag wijzen wij u met dit bericht op de aangepaste quarantaineregels op 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/in-
thuisquarantaine-door-corona.  
 
Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, dan kunt u terecht bij dhr. De Roode 
(rooa@stanislascollege.nl) en mevr. Van Oosten (oosa@stanislascollege.nl).  
  
Met vriendelijke groet, namens de schoolleiding,  
 
Jeroen van der Kraan  
Rector Stanislascollege Westplantsoen   
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