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Beste leerling en ouders, verzorgers,  
 
Vrijdag presenteerde het kabinet een update van de coronamaatregelen. Per direct zijn we in een 
volgende fase van de coronacrisis terechtgekomen, een soort lockdown light. Hoewel het voortgezet 
onderwijs gelukkig helemaal open kan blijven, willen we ook op onze school de verantwoordelijkheid 
nemen om een zo veilig mogelijk werk- en leerklimaat voor onze collega’s en leerlingen te scheppen.  
 
Daarbij is het allereerst van groot belang dat we ons goed aan de basisregels houden. Wij vragen iedereen 
dan ook met klem: 
 
- Was regelmatig je handen. 
- Blijf thuis bij klachten, ook als je gevaccineerd bent. Totdat een test bij de GGD heeft uitgewezen dat 

je geen corona hebt, kun je niet naar school komen; 
- Heeft een huisgenoot corona? Ga dan in quarantaine;  
- Doe tweemaal per week een zelftest als je niet voldoende beschermd bent.  
 
Je bent voldoende beschermd als je volledig gevaccineerd bent tegen corona en dit langer dan twee 
weken geleden is (vier weken bij het Janssen-vaccin). Je bent ook voldoende beschermd met een 
herstelbewijs. 
 
Leerlingen hoeven onderling geen afstand te houden. Onze medewerkers hebben we gevraagd ervoor te 
zorgen dat ze nooit langer dan een kwartier binnen anderhalve meter verblijven van iemand die niet tot 
hun huishouden behoort. Voor ouders/verzorgers geldt de komende drie weken dat contacten met de 
school waar mogelijk online plaatsvinden. We balen er enorm van dat we deze periode niet uitgebreid 
ouders en leerlingen samen op school kunnen ontvangen. We hadden het graag mogelijk gemaakt dat 

Datum 17 november 2021 
Onze referentie CvB.gn/2122.046  
Onderwerp weer terug met coronamaatregelen 
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 

 

 

  

ouders en vakdocenten elkaar fysiek konden ontmoeten, omdat we samen verantwoordelijkheid hebben 
voor de ontwikkeling van de leerlingen. We werken hard aan een goede vervanging daarvan. 
 
Vanwege de regel dat medewerkers anderhalve meter afstand tot leerlingen bewaren, zijn gezamenlijke 
(bus)reizen tijdelijk niet mogelijk. Excursies kunnen wel plaatsvinden als leerlingen met eigen vervoer 
gaan, of er wordt gefietst/gelopen. Voor X11 betekent dat dat meerdere bezoeken aan culturele 
partnerinstellingen zoals Vechtclub XL en het Louis Hartlooper Complex op dit moment gelukkig nog door 
kunnen gaan. 
 
Voor de open dagen die in de komende drie weken gepland staan, geldt dat we deze volledig digitaal 
organiseren. Dat betekent voor X11 dat we komende zaterdag 20 november samen met meerdere 
leerlingen de school weer online laten zien aan toekomstige leerlingen en ouders. Mogelijk is dat ook voor 
jou weer een moment om samen met je ouders of juist met je zoon of dochter even binnen te bekijken. 
 
Het oplopend aantal besmettingen in de regio heeft ook effect op ons onderwijs. Regelmatig missen we 
medewerkers in verband met een noodzakelijke quarantaine en een enkele keer door een positieve test. 
Dat heeft dan invloed op het rooster. We doen ons uiterste best om leerlingen daar zo min mogelijk hinder 
van te laten ondervinden. Mocht je naar aanleiding van dit bericht vragen hebben of gewoon even contact 
willen, neem dan contact op met Jeppe of Moniek 
 
Met vriendelijke groet,  
mede namens het college van bestuur van NUOVO Scholen, 
 
Team X11 
 
 

Jeppe den Uijl    Moniek Rieter   
jeppedenuijl@x11.nu    moniekrieter@x11.nu   
0618334748    0622604656  

 
 
 
 


