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Utrecht, 27 mei 2021  
 
Betreft: heropening van de school op 1 juni 
  
  
 
Beste leerling en ouder(s)/ verzorger(s),  
  
Het kabinet heeft besloten dat de anderhalvemetermaatregel tussen leerlingen in het voortgezet 
onderwijs vanaf 31 mei wordt losgelaten en de scholen weer open kunnen, daarbij wordt de week 
van 31 mei als overbruggingsweek gebruikt om scholen de gelegenheid te geven om voorbereidingen 
te treffen op volledige heropening vanaf 7 juni. Het is de bedoeling dat iedereen dan wel twee keer 
per week een (vrijwillige) zelftest doet.   
  
Verantwoord overschakelen naar volledig onderwijs  
De pandemie is nog niet ten einde, maar het kabinet kiest nu voor het loslaten van de anderhalve 
meter, om volledig fysiek onderwijs weer mogelijk te maken. Fysiek onderwijs is het beste voor de 
leerlingen. Mede door het ruim beschikbaar stellen van zelftesten moet die ambitie gerealiseerd 
worden.   
  
Zelftesten beschikbaar  
Het welzijn van onze medewerkers en leerlingen staat centraal. Een succesvolle heropening van de 
school valt en staat met het preventief testen op corona. We adviseren met klem aan leerlingen, 
ouders en medewerkers hier navolging aan te geven. 
  
De afgelopen maanden hebben we met zijn allen keihard gewerkt om fysiek onderwijs mogelijk te 
maken. Nu dat de anderhalvemetermaatregel tussen leerlingen wegvalt is er een verhoogd risico op 
besmetting. Door preventief te testen kan een besmetting eerder worden gevonden en een 
mogelijke uitbraak worden voorkomen. Zo creëren we samen een veilige plek om onderwijs te 
krijgen en geven.  
  
Elke leerling krijgt de beschikking over twee zelftesten per week. De zelftesten worden vanaf 
vandaag uitgereikt aan leerlingen tijdens de mentorhalfuren of door de teams tijdens lessen.  
  
Zelftest als preventief middel tegen corona  
De zelftest gebruik je preventief en doe je twee keer per week, al dan niet met hulp van een 
ouder/verzorger. Laat de zelftest een positieve testuitslag zien dan blijf je thuis en maak je een 
testafspraak bij de GGD om de testuitslag te bevestigen, je volgt hierbij de richtlijnen van de GGD en 
ons coronaprotocol op.  
   
Een zelftest neem je alleen af op het moment dat je geen klachten hebt. Heb je klachten? Maak dan 
een testafspraak bij de GGD (0800-1202).  
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Volledige heropening UniC  
We zijn blij dat we straks alle leerlingen weer voltijds en fysiek op school mogen ontvangen. De 
anderhaleve meter is er af voor leerlingen onderling, maar niet tot medewerkers. En het gebruik van 
een mondkapje is nog steeds verplicht als je in beweging bent. Verhoud je tot de richtlijnen die op de 
verschilende locaties gelden. 
 
Maandag 31 maart draaien we nog het oude rooster, maar vanaf dinsdag 1 juni zijn ook leerjaar 2 en 
3 eindelijk weer voltijds ingeroosterd op locatie Van Bijnkershoeklaan. Leerjaar 4 zal de meeste 
lessen op locatie Nieuw Welgelegen volgen en soms gebruik maken van de ruimtes op de 
Van Bijnkershoeklaan.  
  
In overleg met de leerjaren op de locaties Stadsklooster (5v) en Jaarbeurs (leerjaar 1) is besloten om 
de locaties aan te houden tot aan de zomervakantie. Ook de examenkandidaten zullen in tijdvak 2 
hun examen maken in Jaarbeurs Utrecht. We hopen hiermee rust en ruimte te creëren binnen 
de UniC-gemeenschap. Leerlingen uit de desbetreffende leerjaren zijn inmiddels gewend en geven 
ook aan zich prettig te voelen daar waar ze nu zijn. Een verhuizing zal opnieuw energie van hen 
vragen en mogelijk onrust veroorzaken. En dat willen we voorkomen.   
  
Tegelijkertijd biedt het aanhouden van de locaties als voordeel dat we meer ruimte behouden op 
Van Bijnkershoeklaan en Nieuw Welgelegen. Zo kunnen de overige leerjaren weer wennen aan 
voltijds fysiek onderwijs en elkaars nabijheid.   
 
Op maandag 31 mei zal het coronaprotocol op onze website (unic-utrecht.nl/corona) worden 
bijgewerkt met de laatste informatie.  
 
  
Met vriendelijke groet,  
mede namens het college van bestuur NUOVO Scholen,  
  
Merlijn Verstraeten, rector  
Mark Langerwerf, teamleider  
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