
Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
We hebben beloofd u van algemene ontwikkelingen en schoolbesluiten op de hoogte te houden, als 
daar aanleiding voor is. Dit is weer een update naar aanleiding van de laatste persconferentie. 
 
Het kabinet heeft op de persconferentie van dinsdag 2 november nieuwe coronamaatregelen 
aangekondigd. Hierin zitten geen aanscherpende maatregelen voor het voortgezet onderwijs, dus ook 
niet voor onze school. Gelukkig verandert er voor onze school in vergelijking met de versoepelingen 
van 25 september niets.  
 
Wel delen wij de zorg van de overheid over het grote aantal besmettingen in de samenleving. We 
vragen dan ook aan zowel leerlingen als personeel om blijvend oog voor elkaar te hebben en ons 
verantwoordelijk te voelen voor de gezondheid van onszelf en die van anderen.   
 
Als school zullen we de volgende maatregelen onder de aandacht van onze leerlingen brengen, het 
zou fijn zijn als u als ouder dit thuis ook zou willen doen:  
 
Was vaak en goed je handen. Geef elkaar de ruimte. Blijf thuis bij klachten en laat je direct testen. 

Gebruik regelmatig een zelftest.  

Als er geen sprake is van de genoemde ‘immuniteit’ vragen we leerlingen en personeel zich twee keer 

per week preventief te testen met een zelftest. Deze testen zijn verkrijgbaar via school. 

Natuurlijk zullen we de voorwaarden blijven scheppen dat iedereen zich aan de coronaregels kan 

houden zoals desinfectiemiddelen, voldoende voorraad zelftesten en ruime afstand. Dat laatste zal 

niet in alle gevallen kunnen gebeuren.  

Op deze manier dragen we er met z’n allen aan bij dat onze leerlingen en collega’s zoveel mogelijk 

veilig en gezond kunnen blijven werken. 

We hopen dat het bij deze aanpassing van de maatregelen blijft. We hebben ons beleid steeds 
gebaseerd op de maatregelen en richtlijnen vanuit het RIVM, de VO-raad en de GGD en blijven dit 
doen. Mocht de situatie daarvoor aanleiding geven, zullen we u op de hoogte houden. 
 
 
Met vriendelijke groet, mede namens  
  
Eric Dijkslag, locatiedirecteur Nuborgh College Lambert Franckens  
Hugo Vos, locatiedirecteur Nuborgh College Veluvine  
Wilco Leeflang, locatiedirecteur Nuborgh College Oostenlicht  
  
 
Jan Klein en Harry Noppers 
College van Bestuur 
 


