
 

 

Betreft Informatie over de start van het schooljaar 

Breda  21 augustus 2020 

 

Beste leerlingen, 

Nog een paar dagen en dan gaat het nieuwe schooljaar van start! Natuurlijk hopen we 

dat jullie een fijne vakantie gehad hebben.  

Wij zijn heel blij dat de scholen weer volledig open gaan en we jullie weer mogen 

verwelkomen zoals “normaal”. Natuurlijk verwelkomen we ook heel graag onze nieuwe 

leerlingen!  

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat er ook zorgen zijn over de volledige heropening van 

de middelbare scholen. Immers, het virus is niet weg! Dat betekent dat we met elkaar 

een aantal goede afspraken moeten maken om te voorkomen dat het virus de kans 

krijgt zich op de scholen van de Campus te verspreiden. 

In deze brief informeren we jullie over deze afspraken. We vragen jullie om deze brief 

goed te lezen voordat je naar school komt.  

1. 1,5 meter afstand tot volwassenen 

Op school geldt dat leerlingen onderling geen afstand hoeven te bewaren. Dat is 

natuurlijk heel fijn! Leerlingen moeten wel 1,5 meter afstand bewaren tot volwassenen. 

Let hier goed op vooral tijdens leswisselingen in de gangen en pauzes. 

Ga in de pauzes zoveel mogelijk naar buiten en loop in de gangen aan de rechterkant.  

Medewerkers zullen in de gangen en soms ook in de lessen een masker dragen zodat 

zij beter beschermd zijn op de momenten dat het moeilijk is om de 1,5 meter afstand 

te bewaren.  

2. Handen wassen en desinfecteren  

Wanneer je op school komt staan er bij alle ingangen desinfecteer-apparaten. Het is de 

bedoeling dat je bij binnenkomst je handen desinfecteert. Ook is het aan te bevelen 

om meerdere keren per dag je handen te wassen.  

Zie ommezijde 

 

 

Aan alle leerlingen van de Campus  



 

3. Heb je klachten, dan blijf je thuis en laat je je testen bij de GGD 

De enige manier om het virus onder controle te krijgen is om te voorkomen dat het 

zich verspreid. Als je klachten hebt (verhoging, niezen, hoesten, keelpijn of 

benauwdheid) dan blijf je thuis en laat je je testen bij de GGD (www.coronatest.nl).  

Uiteraard blijf je ook thuis als een huisgenoot besmet is met het virus.  

4. Ben je op vakantie geweest in een rood of oranje gebied?  

Voor alle reizigers uit oranje en rode gebieden geldt dat bij terugkeer een 

thuisquarantaine van 10 dagen in acht genomen moet worden. Ook dit is enorm 

belangrijk om de verspreiding van het virus te voorkomen.  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-

vakantie-gaan/in-thuisquarantaine-bij-terugkomst-uit-land-met-oranje-of-rood-

reisadvies 

5. Heb je zorgen of vragen? 

We gaan er vanuit dat als we ons samen houden aan de afspraken we het virus de baas 

kunnen blijven. Wanneer je zorgen hebt over jezelf of anderen, bespreek dit dan met je 

mentor. Natuurlijk kun je ook voor vragen terecht bij je mentor.  

Beste leerlingen,  

Deze brief gaat vooral over de maatregelen in het licht van Covid-19.  Dat is belangrijk, 

omdat we samen verantwoordelijk zijn voor het terugdringen van het virus. We 

rekenen dus op jullie medewerking. Maar laten we vooral niet vergeten dat we er met 

elkaar een fantastisch schooljaar van gaan maken!  

We zien jullie heel graag op maandag 24 augustus of dinsdag 25 augustus!  

Met vriendelijke groet, 

Mevrouw C. Klein 

Rector Campus 
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