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Beste ouders/verzorgers en beste leerlingen, 
 
 
De totale heropening van de school 
Het kabinet heeft besloten dat alle scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs per 31 mei 
as. weer volledig fysiek onderwijs kunnen geven, doordat de 1,5 m afstandsmaatregel tussen 
leerlingen in het v(s)o kan komen te vervallen. Vanaf 7 juni zijn alle scholen verplicht om alle 
leerlingen weer voltijds op school te ontvangen. Het OMT geeft aan dat dit verantwoord is als 
gebruik wordt gemaakt van (preventief) zelftesten. Fysiek onderwijs is het beste voor de 
ontwikkeling en het welzijn van leerlingen, en op deze manier kunt u het jaar met al uw 
leerlingen gezamenlijk afmaken. In deze brief leest u wat dit betekent voor De Apollo. 
 
Vanaf maandag 7 juni is De Apollo voor alle leerlingen weer open.  
Deze afspraak gold al voor de leerlingen van bovenbouw, maar vanaf maandag 7 juni zijn 
alle leerlingen weer van harte welkom. Komende week werken we in de onderbouw nog met 
de A en B groepen. Deze week heeft de school nodig om de totale heropening goed voor te 
bereiden. 
 
Waarom op dit moment verder heropenen? 
Uit het 114de OMT-advies blijkt dat de epidemiologische situatie in de afgelopen weken sterk 
is verbeterd en dat de vooruitzichten goed zijn. Het aantal positieve gevallen daalt in alle 
leeftijdsgroepen. Ook het aantal ziekenhuisopnamen daalt gestaag en het reproductiegetal is 
ruim onder de 1 gekomen. Ook zijn gelukkig steeds meer mensen gevaccineerd of ze 
worden dat in de komende weken. De vaccinatiegraad neemt dus snel toe. Op dit moment 
kunnen mensen zonder medisch risico met geboortejaar 1973 of eerder al een afspraak 
maken voor vaccinatie. 
 
Hoe doen we dit verantwoord? 
De overige richtlijnen en maatregelen in het onderwijs blijven gewoon gelden en het blijft van 
belang dat die goed worden nageleefd, zoals: 

 thuisblijven bij klachten; 
 1,5 m afstand houden tot volwassenen (docenten en personeel); 
 handen wassen; 
 gebruik een mondkapje waar dit moet, bijvoorbeeld in de gangen, waar niet 

altijd afstand tot volwassenen kan worden gehouden. 
 
 
Belang en passend gebruik van preventief zelftesten 
Door preventief te testen kunnen we besmettingen bij leerlingen en personeel eerder 
opsporen, namelijk als iemand (nog) geen klachten heeft. Door dit twee keer per week te 
doen, kan goed zicht worden gehouden op de eventuele aanwezigheid van het virus binnen 
de school. Volgende week krijgt uw kind (als alle testen binnen zijn) 14 zelftesten mee naar 
huis. Hiermee wordt de kans op verdere verspreiding of een uitbraak sterk verkleind. Het 
preventief testen is in lijn met het advies van een groep deskundigen (waaronder 
epidemiologen, schoolleiders en vertegenwoordiging vanuit het RIVM en de GGD). 
Preventief zelftesten gebeurt in principe thuis, onder de verantwoordelijkheid van ouders of 
verzorgers. Hiervoor hoeven wij als school dus geen toestemming te krijgen.  
 
De preventieve zelftest is niet bedoeld voor leerlingen en personeelsleden die klachten 
hebben, uit bron- en contactonderzoek komen, uit het buitenland komen of een melding 
hebben ontvangen van de coronamelder-app. In deze gevallen moet er getest worden bij 



een GGD-locatie. Ook kan de zelftest onder geen beding worden gebruikt door leerlingen die 
in quarantaine zitten om de quarantaineperiode te bekorten.  
 
Planning tot het einde schooljaar 
Begin volgende week krijgt u een brief met daarin de planning tot het einde van het 
schooljaar. 
Aanstaande dinsdag, 1 juni, heeft uw kind na het 5e lesuur vrij. Wij gaan op die middag 
met elkaar in gesprek over de inzet van de gelden uit het Nationaal Programma Onderwijs in 
het schooljaar 2021-2022.. 
 
 
Mocht u nog vragen hebben over deze brief dan kunt u contact opnemen met de teamleider 
van de school. Dhr. Koen Daamen (onderbouw) en dhr. Arne van Steenis-Groet 
(bovenbouw). 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Mw. G. Heringa 
Directeur van De Apollo 
 
 
 
 


