
 

        

        

 

    Aan: de ouders/verzorgers de leerlingen van ‘t Genseler 

 

 

Betreft: nieuwe maatregelen 

 

Hengelo, 29 november 2021, 

 

Beste ouders/verzorgers van de leerlingen ‘t Genseler, 

Afgelopen vrijdag heeft het kabinet nieuwe maatregelen afgekondigd. Met deze brief willen 

we u op de hoogte brengen van de gevolgen voor de leerlingen en voor u als 

ouders/verzorgers. 

Allereerst wil ik u complimenten geven. Vanmorgen hadden heel veel leerlingen al zelf een 

mondkapje bij zich!  

Verder zijn we heel blij zijn dat de scholen niet opnieuw hoeven te sluiten. We hebben van 

de vorige lockdowns geleerd dat het voor leerlingen heel schadelijk is als ze niet naar school 

mogen. Om ervoor te zorgen dat we ook op langere termijn niet hoeven te sluiten zijn er 

extra maatregelen genomen: 

• Het belangrijkste is dat als uw zoon/dochter klachten heeft, het dringende advies is 

om in quarantaine te gaan en een test bij de GGD te laten doen.  

• Er is door het ministerie dringend geadviseerd dat iedereen twee keer per week een 

zelftest uitvoert. Deze testen worden door school op donderdag en vrijdag 

uitgedeeld aan de leerlingen die ze willen hebben. De leerlingen krijgen elke keer 2 

testen mee. Het is niet verplicht en wij gaan het ook niet opdringen. Ook zonder test 

kunnen leerlingen gewoon naar school. Als een leerling een zelftest doet, dan graag 

op zondag en woensdag. 

• Het dragen van een mondkapje in de gangen en tijdens het lopen in de kantine is 

verplicht. Wij vragen u om ervoor te zorgen dat leerlingen hun mondkapje vanuit huis 

meenemen naar school. Voor leerlingen die ze vergeten, hebben wij reserve 

mondkapjes.  

• De leerlingen hoeven geen anderhalve meter tot elkaar te houden en ook niet tot het 

personeel.  

• Er komt weer 1-richtingsverkeer in de school.  



 

 

 

• Het advies is om zo weinig mogelijk exeterne mensen (waaronder ouders) binnen de 

school te ontvangen. Omdat wij de contacten met u als ouders erg belangrijk vinden, 

blijft het mogelijk om op school live in gesprek te komen. In die situatie wel met een 

mondkapje en op anderhalve meter afstand. Een goed alternatief is een online 

gesprek via Teams of Meet. Wat dat betreft is het maatwerk. De mentoren kunnen u 

hierbij helpen.   

• We hebben de laatste tijd vaker te maken met uitval van collega’s vanwege corona of 

vanwege het moeten doen van een test. Wij kunnen deze uitval niet altijd opvangen. 

Hierdoor zal de lesuitval voor leerlingen hoger kunnen zijn dan dat wat u van ons 

gewend bent. 

We hopen dat deze maatregelen ervoor zorgen dat we zo snel mogelijk weer “normaal” met 

uw kinderen kunnen werken.  

Zodra er veranderingen in de maatregelen zijn, laten wij u dit weten via een brief. Mocht u 

vragen hebben, kunt u altijd contact opnemen met school. Wij hopen u hiermee voldoende 

geïnformeerd te hebben, 

 

Met vriendelijke groet, mede namens het team, 

 

 

Dave van Zutphen, directeur ’t Genseler.  


