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Beste leerling en ouders/verzorgers, 

 

Afgelopen dinsdagavond presenteerde het kabinet tijdens de gebruikelijke persconferentie een update 

van de geldende coronamaatregelen. Met ingang van 25 september worden er in ons land verschillende 

versoepelingen doorgevoerd. Dat leidt ook op onze school tot nieuwe veranderingen.   

 

Er worden door de overheid nu diverse maatregelen losgelaten. We volgen dit landelijke beleid en zijn blij 

dat ons onderwijs weer ongehinderd kan plaatsvinden. Het belangrijkste nieuws: de anderhalve meter 

afstand en de mondkapjes vervallen binnen de school. Wat wel overeind blijft; preventief testen. Het 

advies blijft om twee keer per week te testen als je niet gevaccineerd bent; het is daarom nog steeds 

mogelijk om via de school zelftesten te krijgen. De bestaande quarantaineregels bij een coronabesmetting 

blijven ook gehandhaafd. 

 

Door de nieuwe versoepelingen is het op school weer mogelijk om alle activiteiten te organiseren zoals we 

dat voor de uitbraak van corona gewend waren. Wij hechten er echter waarde aan dit stapsgewijs te doen 

en eerst af te wachten wat de effecten van de versoepelingen zullen zijn. Wij gaan eerst weer activiteiten 

organiseren die erg belangrijk zijn voor het primaire proces: 

A. Ouderavonden: we vinden het allereerst belangrijk om de relatie met ouders te herstellen en hier 

horen ook fysieke contactmomenten bij. We starten na 25 september dus weer met ouderavonden.  

B. Open dagen: het heeft onze voorkeur om deze weer fysiek te organiseren. Hierover gaan we in 

gesprek met de andere schoolbesturen in onze regio en kiezen dan een gezamenlijke lijn.  

C. We organiseren in de eerste helft van het schooljaar nog geen traditionele schoolfeesten.  

 

Bij het bezoeken van culturele activiteiten buiten de school zijn er wijzigingen. Waar leerlingen zich 

mengen met andere bezoekers, is voor zowel leerlingen als begeleiders een toegangsbewijs nodig. We 

bekijken per geval wat de beste optie is. Museumbezoek tijdens reguliere openingstijden moet 

bijvoorbeeld met een ‘testen-voor-toegang’-bewijs, maar tijdens een speciale openstelling voor scholen 

hoeft dat niet. 

Leerlingen en ouders/verzorgers, 

Datum 17 september 2021 
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Onderwerp nieuwe versoepelingen 

Doorkiesnummer 030-2969041 



ACADEMIE TIEN • Anna van Rijn College • International School Utrecht • Ithaka Internationale Schakelklassen Leidsche Rijn College • NXT •  

Openbaar Lyceum Zeist • Openbaar VMBO en MAVO Zeist • Pouwer College • Trajectum College • Utrechts Stedelijk Gymnasium • UniC • VOLT! • X11 

 

 

Meerdaagse reizen en excursies binnen Nederland kunnen met de nieuwe regels weer doorgang 

vinden. Dat geldt ook voor eendaagse trips over de grens. NUOVO Scholen kiest ervoor om meerdaagse 

buitenlandse reizen nog niet door te laten gaan. Daarmee volgen we de lijn van de VO-raad, die afraadt 

om nu op buitenlandse reis te gaan vanwege de complexe verantwoordelijkheden. 

 

Nog een laatste actualiteit waarover wellicht onduidelijkheid is ontstaan door berichtgeving in de media: 

er komen binnen de school geen vaccinatiepunten en er komt ook geen gerichte vaccinatievoorlichting. 

Scholen nemen immers geen standpunt in over wel of niet vaccineren.  

 

Deze versoepelingen zijn voor ons allemaal weer even wennen. Er is binnen de scholen van NUOVO altijd 

de gelegenheid om hierover met elkaar van gedachten te wisselen. Je kunt hierover ook mailen naar 

corona@nuovo.eu, we gaan graag het gesprek aan. 

 
 
Met vriendelijke groet, 

mede namens het college van bestuur van NUOVO Scholen, 

 
 
Gerben Houwer 
Waarnemend directeur Ithaka ISK 
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