
 

 

 

Den Haag, 27 augustus 2021 

 

Beste ouders, beste leerlingen, 

Geloof het of niet, maar volgende week starten we het nieuwe schooljaar. We mogen weer en we gaan 
ervanuit dat de leerlingen er net zoveel zin in hebben als wij…... 

In de nieuwsbrief van 20 juli en op de website https://daltondenhaag.nl/wp-
content/uploads/2021/07/Startdagen.pdf staat alle informatie over de startweek. Het rooster is vanaf 
zaterdagochtend in Magister te zien. De lesdagen zijn - zoals in de nieuwsbrief al is aangekondigd - van 8.15 
uur tot 15.45 uur. Het 8e uur (van 14.45 uur - 15.45 uur) is gereserveerd voor het maken van huiswerk onder 
begeleiding. Dit uur staat tot de herfstvakantie vier keer per week ingeroosterd voor alle leerlingen. Het idee is 
dat leerlingen zoveel mogelijk op school doen. We hebben vorig schooljaar namelijk gemerkt dat leerlingen 
veel moeite hadden om na schooltijd nog aan het huiswerk te gaan. Daarom ondersteunen we hen zoveel 
mogelijk op school. Voor de herfstvakantie kijken we of dat werkt en evalueren we deze aanpak. Bovendien 
gaan we dit schooljaar werken met zogenaamde planagenda’s. Het is dus niet nodig om een agenda aan te 
schaffen.  

Covid-19-maatregelen  
Op 13 augustus 2021 heeft het kabinet aangekondigd dat de maatregelen, die in het voortgezet onderwijs de 
laatste weken van schooljaar 2020-2021 van toepassing waren, ook bij de start van het nieuwe schooljaar nog 
van toepassing zijn. Het leidend principe blijft dat alle leerlingen naar school gaan, met inachtneming van de 
RIVM-voorschriften. Dat wil zeggen dat leerlingen in het voortgezet onderwijs geen 1,5 meter afstand tot 
elkaar hoeven te houden. De 1,5 meterregel blijft wel bestaan tussen leerlingen en (onderwijs)personeel en 
voor (onderwijs)personeel onderling. Ook de bestaande mondkapjesplicht/het mondneusmasker blijft van 
kracht. Het beleid ten aanzien van zelftesten is wel gewijzigd. Door het vaccineren wordt er een onderscheid 
gemaakt tussen de groepen die volledig gevaccineerd zijn en de groepen die dat niet zijn. In onderstaand 
schema is te zien welke verschillen dat oplevert.  

Categorie Maatregel 

Niet volledig 

gevaccineerd 

o Preventief zelftesten (vrijwillig) 
o Quarantaine na contact met een besmet persoon, 

optioneel testen bij de GGD na 5 dagen 
o Quarantaine bij terugkeer uit hoogrisico land 
o Testen bij GGD bij klachten  

Volledig 

gevaccineerd 

o Geen zelftesten 
o Geen quarantaine na contact met een besmet persoon 
o Quarantaine bij terugkeer uit hoogrisico land 
o Test bij de GGD bij klachten 
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Informatie over de werkweken onderbouw 

Alle leerjaren van de onderbouw gaan in de week van 6 september op pad. De programma’s zijn zonder 

uitzondering leuk en inspirerend, uiteraard gericht op groepsvorming en het maken van een goede start op 

school. In de loop van volgende week krijgt u/krijgen jullie vanuit de leiding aanvullende informatie over die 

introductiedagen. Hieronder staan alvast de logistieke zaken rond Covid-19.  

- Wilt u zorgen dat uw kind de door school verstrekte Covid-19 zelftest afneemt op de avond voor 

vertrek? In verband met de extra veiligheid tijdens de werkweek willen in dit geval ook graag dat de 

volledig gevaccineerde leerlingen zich testen. Indien de test positief is (ook zonder klachten) kan uw 

kind helaas niet mee. Wilt u in dat geval contact opnemen met de mentor?  

- Indien uw kind gevaccineerd is of beschikt over een herstelbewijs, geef dan een kopie van dit 

herstelbewijs of de vaccinatiekaart mee. In jaarlaag twee en drie kan ook de CoronaCheck-app 

gebruikt worden. 

- In de bus moet iedereen een mondkapje dragen. De leerlingen nemen er twee mee, voor de heen- en 

de terugreis).  

- Omdat de 1,5 m maatregel niet uitvoerbaar is bij het wegbrengen verzoeken wij u uw kind op de 

kiss&ride-wijze af te zetten bij school. Een beetje ongezellig, maar het is niet anders. 

- De leerlingen leggen op aanwijzing van de leiding hun bagage in de bagageruimte van de bus en 

stappen via de middendeur in. 

- Tijdens de reis en het verblijf hoeven de leerlingen onderling geen afstand te behouden. Tussen 

leerlingen en volwassenen wordt de 1,5 m maatregel zo goed mogelijk gehandhaafd. 

- Bij het ophalen nemen de leerlingen op aanwijzing van de leiding zelf de bagage uit het bagageruim en 

lopen daarmee naar hun ouders. We vragen u de 1,5 m afstand tot de andere ouders en leerlingen in 

acht nemen. 

- Wij adviseren om uw kind de tweede meegeleverde Covid-19 test meteen bij thuiskomst af te laten 

nemen en de derde test te doen op de dag voordat hij/zij weer naar school gaat.  

 

We gaan er gezamenlijk een mooi en succesvol jaar van maken waarin alle goede voornemens worden 

waargemaakt! Ik wens alle leerlingen en ouders een goede start. 

 

Tot volgende week, 

 

 

Katrien van de Gevel 

Rector Dalton Den Haag 

 

 

 

 

 

 



 


