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Utrecht, 24 augustus 2021  
 
 
Onderwerp: Start schooljaar 2021-2022 en maatregelen 
  

Beste leerling en ouder(s)/verzorger(s), 
  
De zomervakantie loopt ten einde en het nieuwe schooljaar staat voor de deur. We hopen dat jullie 
allemaal van je welverdiende rust hebben kunnen genieten en met hernieuwde energie van start 
kunnen gaan. We starten met een schooljaar waarvan we allemaal hopen dat dit zo normaal mogelijk 
zal verlopen. Wij hebben er zin in!  
  
Maatregelen rondom Corona 
Op vrijdag 13 augustus jl. is er weer een nieuwe persconferentie geweest. Hierbij zijn de laatste 
OMT-adviezen en kabinetsbesluiten duidelijk geworden en is aangegeven op welke manier het 
schooljaar van start kan gaan. Op school zal er niet veel veranderen ten opzichte van de laatste 
weken van het afgelopen schooljaar, maar wel op enkele punten rondom het zelftesten en het bron- 
en contactonderzoek. Alle afspraken zetten we hieronder op een rijtje: 
  

• In het voortgezet onderwijs hoeven medewerkers en leerlingen zich niet meer preventief te 
laten testen als zij volledig gevaccineerd zijn tegen Covid-19 en dit langer dan twee weken 
geleden is (vier weken bij het Janssen-vaccin). Leerlingen en medewerkers waarvoor dit niet 
geldt, kunnen op school nog altijd twee zelftesten per week krijgen. Vanuit de overheid 
wordt met klem gevraagd om deze testen preventief te blijven gebruiken. Uit onderzoek van 
het UMC Utrecht blijkt dat naast vaccineren het preventief testen zeer effectief is bij het 
voorkomen van virusoverdracht op school.  

  

• Per 8 juli is het bron- en contactonderzoek (BCO) aangepast. Contacten (dus ook leerlingen) 
die binnen het BCO als voldoende beschermd worden beschouwd, hoeven als ‘huisgenoot of 
overig nauw contact’ niet meer in quarantaine. Dit is na een volledige vaccinatie (inclusief 
wachttijd) of met een herstelbewijs. Voor alle andere nauwe contacten blijft de regel dat na 
vijf dagen quarantaine en een negatieve PCR- of antigeentest de medewerker of leerling 
weer fysiek op school welkom is. In de tussenliggende periode zullen wij ervoor zorgen dat 
leerlingen het onderwijs kunnen blijven volgen.  

  

• Het extra testadvies voor ‘overige contacten’ komt te vervallen. Wij zullen dus na een 
besmetting in de klas geen extra zelftesten meer uitdelen.  

  

• Wat blijft is dat volwassenen nog wel anderhalve meter afstand van elkaar moeten houden. 
Ook blijft de afstandsregel van 1.5 meter tussen leerling en medewerker voorlopig 
gehandhaafd.  

  

• De mondkapjesplicht in de gangen blijft ook gehandhaafd. Wanneer leerlingen en 
medewerkers zich door de school bewegen, is het dragen van een mondkapje verplicht. Zorg 
dus dat je een mondkapje bij je hebt! 

 

• In de school is de belijning verwijderd, geef medewerkers voldoende ruimte als ze passeren. 
De eerste trappengang blijft alleen toegankelijk voor medewerkers. Je kan je door het 
gebouw verplaatsen via de centrale trap of de tweede trappengang nabij de kantine. 
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• De basismaatregelen zoals ‘thuisblijven bij klachten en dan testen bij de GGD’ en ‘vaak 
handen wassen’ blijven voorlopig van kracht. 

  

• Uitgangspunt is dat – als de cijfers het toelaten – vanaf 20 september maatregelen als de 
mondkapjesplicht, de afstandsregel en het zelftesten kunnen vervallen. Als het kabinet 
hierover een besluit neemt, zullen we dit uiteraard weer communiceren.   

  
Binnen NUOVO Scholen hebben we ervoor gekozen dat, zolang deze maatregelen gelden, wij geen 
meerdaagse excursies laten plaatsvinden en geen gebruik maken van gezamenlijk vervoer (behalve 
de fiets).   
  
We willen beklemtonen dat vaccineren nooit verplicht is. Ook is het kenbaar maken of je wel of niet 
gevaccineerd bent niet iets wat je met de school hoeft te delen. Op het moment dat er een 
besmetting in de klas of op school plaatsvindt waarbij de leerling of medewerker als nauw contact 
wordt aangeduid, gaan we ervan uit dat iedereen zal handelen naar de geldende afspraken zoals 
hierboven genoemd. Dus bij vaccinatie (inclusief wachttijd) kan de leerling fysiek onderwijs blijven 
volgen; anders geldt de quarantaineplicht van minimaal vijf dagen en een negatieve testuitslag. 
Uiteraard verzorgt de school onderwijs in de tussenliggende periode voor alle leerlingen.  
  
We realiseren ons dat deze nieuwe maatregelen jou in verlegenheid kan brengen en er behoefte 
ontstaat om hierover met ons van gedachten te wisselen. Mocht je hierover met ons in gesprek 
willen dan kun je mailen naar corona@nuovo.eu of corona@unic-utrecht.nl. We nemen dan contact 
met je op.  
  
We wensen je een goede start van het schooljaar en hopen dat we er gezamenlijk een mooi 
schooljaar van kunnen maken.  
  
  
Met vriendelijke groet, 
Mede namens het college van bestuur NUOVO Scholen, 
  
Mark Langerwerf, schoolleider 
Merlijn Verstraeten, rector UniC  
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