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Een extra nieuwsbrief 
Beste ouder(s), verzorger(s) en leerlingen,  
U ontvangt een extra nieuwsbrief met 
informatie over de aangescherpte 
maatregelen. De teugels zijn weer 
aangetrokken. 
 
Deze zomer leek het erop dat we de grootste 
corona-perikelen achter de rug hadden. 
Inmiddels weten we beter en zien we de 
ziekenhuizen en de ic’s weer volstromen. 
Daarmee stijgt de noodzaak vanuit het 
kabinet om in te grijpen. 
Het was even spannend of de scholen open 
zouden blijven. Gelukkig blijft het onderwijs 
gespaard. Wij zijn blij met dit besluit. 
 
Het aantal COVID-besmettingen op het 
Reeshof College is nog te overzien. Gelukkig! 
En dat hopen we zo te houden. Heb je 
zorgen? Neem contact op met de mentor.  
Let goed elkaar. Blijf gezond!  
 

 
 

Wat te doen bij klachten? 

Het naleven van de basisregels is het 
minimale wat we hier in kunnen doen. Wij 

willen hierbij de nadruk leggen op het 
thuisblijven bij klachten en je laten testen bij de 
GGD.  
Dus heb je corona gerelateerde klachten? Blijf 
thuis en laat je testen door de GGD.  
 

2x per week zelftesten 

Daarnaast stimuleren wij onze leerlingen en 
medewerkers met het afnemen van zelftesten 
(2x per week).  
Op deze manier kunnen we elkaar (leerlingen, 
docenten, vrienden, familie enz.) beschermen. 
De leerlingen ontvangen de zelftesten van hun 
mentor.  
 

 
 

Mondkapjes weer verplicht 

Vanaf aanstaande maandag 29 november is het 

dragen in het schoolgebouw weer verplicht. 

Iedereen draagt een mondkapje als je loopt of 

staat. Wanneer je zit mag het mondkapje af. Hier 

zullen we strikt op handhaven. Zorg dus dat je 

een mondkapje bij je hebt en op de juiste 

momenten draagt.  

 

Quarantaine en lessen streamen 

Ook de richtlijnen rondom quarantaine zijn 
aangescherpt.  
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Indien een huisgenoot positief is getest is het 
verplicht om als huisgenoten ook in quarantaine 
te gaan. Lees HIER de spelregels van de 
overheid.  
 
Hier hebben wij ook ons onderwijs op ingericht. 
Mocht een leerling in quarantaine moeten dan is 
het mogelijk om lessen vanuit thuis te volgen. De 
lessen worden dan gestreamd vanuit school.  
De regels hiervoor zijn als volgt:  
- Er is vooraf contact met de mentor. De mentor 
informeert de vakdocenten over de situatie en 
afspraken.  
- Het initiatief voor het volgen van lessen online 
ligt bij de leerling in quarantaine. Hij/zij neemt 
tijdig contact op met de vakdocent.  
- De docent bepaalt of en welk gedeelte van de 
les de thuiszittende leerling online kan volgen.  
- De docent en leerling maken samen afspraken 
over camera/microfoon aan/uit.  
- We werken hierbij met Microsoft Teams.  
 
Voor vragen hierover kunt u contact opnemen 
met de mentor.  
 

DOE-week  

Gelukkig kan de DOE-week voor de leerlingen 

van leerjaar 1, 2 en 3 gewoon door gaan. Er zijn 

geen specifieke wijzigingen ten opzichte van 

vorige berichtgeving. In de magisteragenda van 

de leerlingen staat het rooster met bijbehorende 

informatie. Op veel externe plekken zal nu ook 

een mondkapje verplicht zijn. Graag aandacht 

hiervoor. Een QR-code voor leerlingen is op de 

externe locaties niet nodig.  

 

CT-week  

De leerlingen van leerjaar 4 starten maanden 

met de CT-week. Wij wensen de leerlingen heel 

veel succes!  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social media 

Wilt u het Reeshof College ook op een andere 

manier volgen? Volg ons op:  

 

 Reeshof College | Facebook 

 Reeshof College | Instagram 

 Reeshof College | LinkedIn  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/in-thuisquarantaine-door-corona
https://www.facebook.com/reeshofcollege
https://www.facebook.com/reeshofcollege
https://www.instagram.com/reeshofcollege/
https://www.instagram.com/reeshofcollege/
https://www.linkedin.com/company/reeshofcollege

