Delft, 27 augustus 2021
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Nu de vakantie voorbij is, lessen weer gaan beginnen en er versoepelingen in het coronabeleid in het
verschiet liggen, willen wij u graag informeren over de stand van zaken en de maatregelen rondom
corona bij ons op school.
COVID-besmettingen
In de vakantie hebben we geen meldingen ontvangen van positief geteste leerlingen of
medewerkers.
Vooralsnog geldt nog steeds de regel dat leerlingen thuisblijven bij verkoudheid, zich ziekmelden en
zich laten testen.
Als school houden wij ons uiteraard aan de privacywetgeving en volgen wij de richtlijnen van de
GGD. Wij erkennen het belang van het tijdig informeren. Wij willen dan ook een beroep doen op u
als ouder om, in het geval van een positieve testuitslag, hier open over te communiceren met ons en
in het bijzonder met nauwe contacten in de klas.
Lessen en pauzes
Vanaf de start van het schooljaar volgen alle leerlingen de lessen volgens hun rooster. De
onderbouw wordt niet meer de volledige dag in hetzelfde lokaal ingeroosterd. In de pauzes mogen
alle leerlingen naar hun eigen pauzeplek. Voor leerlingen uit klas 1 en 2 is dat de aula, voor
leerlingen uit klas 3 t/m 6 is dat De Brink. Het Plein mag door iedereen worden gebruikt.
Wij willen u verzoeken met uw kind te bespreken dat hij/zij zoveel mogelijk naar het park of een van
de schoolpleinen gaat in de pauze als het weer dat toelaat.
Maatregelen
Inmiddels zijn de landelijke coronaregels enigszins versoepeld, maar voor middelbare scholen geldt
nog steeds de mondkapjesplicht. Op school moet dus nog steeds een mondkapje worden gedragen
in de gangen en in de pauzeruimtes.
Op school geldt ook nog steeds dat leerlingen anderhalve meter afstand tot de docent moeten
houden. Dit betekent onder andere dat docenten de lessen iets eerder zullen verlaten zodat zij de
fysieke ruimte hebben om zich te verplaatsen.
Leerlingen krijgen iedere week twee zelftests mee. Wij willen u vragen uw kind twee keer per week
te testen als uw kind nog niet immuun is.* Leerlingen die (nog) niet (volledig) immuun zijn hebben
meer risico om besmettelijk te zijn of te worden en daarmee anderen op school te besmetten. Door
regelmatig (2 keer per week) preventief te testen, kan een besmetting vroegtijdig worden
opgespoord en een mogelijk grotere uitbraak worden voorkomen.
De quarantaineregels zijn voor scholen iets versoepeld. In het geval van een besmetting in een klas
hoeven gevaccineerde leerlingen en docenten die tot de nauwe contacten van de besmette leerling
behoren niet meer in quarantaine.

Binnenkort ontvangen uw kind en al onze medewerkers een korte, geheel anonieme enquête over
vaccineren zodat wij een idee krijgen van de vaccinatiegraad binnen onze school.
We willen u vragen bijzonderheden over uw kind te blijven melden bij de speciale e-mailadressen.
Wij willen u bij voorbaat bedanken voor de medewerking.
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).
Tenslotte…
Zoals voor de vakantie al gezegd kijken wij uit naar volle klaslokalen, aula’s en gangen, naar
schoolfeesten en klassenuitjes, naar alle buitenschoolse activiteiten, kortom: naar een schooljaar
waarin wij alle leerlingen zich weer echt Stanislassers laten voelen.
Het geduld van ons allemaal wordt nog even op de proef gesteld. Door ons allen aan bovenstaande
afspraken te houden, hopen wij dat eind september alles weer echt normaal is.

Met vriendelijke groet,
namens de schoolleiding,
Jeroen van der Kraan
Rector Stanislascollege Westplantsoen

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

* Immuun of niet-immuun
Bij een aantal coronamaatregelen wordt verschil gemaakt tussen immune personen en niet-immune
personen. Iemand wordt als immuun beschouwd als deze:
•
•
•
•

14 dagen of langer geleden een vaccinatieserie (2 vaccinaties) heeft afgerond van Pfizer,
Moderna of AstraZeneca OF
14 dagen of langer geleden 1 dosis van een van deze vaccins heeft gekregen na een
doorgemaakte corona-infectie OF
28 dagen of langer geleden het Janssen-vaccin heeft gekregen OF
minder dan 6 maanden geleden corona heeft gehad.

Iedereen die niet voldoet aan een van deze punten wordt als niet-immuun beschouwd.
Zie in het schema hieronder voor de volledigheid de verschillen en overeenkomsten in maatregelen.

Immuun persoon
Geen zelftesten
Geen quarantaine na contact met een
besmet persoon
Quarantaine bij terugkeer uit hoogrisico land
Testen bij de GGD bij klachten

Niet-immuun persoon
Preventief zelftesten (vrijwillig)
Quarantaine na contact met een besmet persoon,
optioneel testen bij de GGD na 5 dagen (anders
10 dagen quarantaine)
Quarantaine bij terugkeer uit hoogrisico land
Testen bij GGD bij klachten

