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Utrecht, 27 november 2021 
 
Beste leerling(en) en ouder(s)/verzorger(s),    
 
In de persconferentie van 26 november heb je vast gehoord dat de scholen openblijven. We zijn 
daar blij om omdat we naar school gaan belangrijk vinden. Om de school zo lang mogelijk open te 
houden moeten we met elkaar strakker worden in het naleven van de maatregelen en ons gedrag 
hierop aanpassen. De volgende landelijke coronaregels zijn met ingang van maandag 29 november 
actief. 

 
Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/11/26/coronavirus-overzicht-onderwijs 
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Om deze coronaregels na te leven nemen we de volgende maatregelen op UniC: 
• Zelftesten: Zowel medewerkers als leerlingen doen 2 keer per week een zelftest. Bij een 

positieve uitslag blijf je thuis en laat je je testen bij de GGD. 
• Mondkapjes: Iedereen binnen de school draagt een mondkapje tijdens verplaatsingen buiten 

het lokaal.  
• V-blokken: 

o Leerjaar 2, 3: Om groepen niet te mengen gaan de V-blokken van jaar 2 en 3 voorlopig 
helaas niet door. We gebruiken komende dagen om een plan te maken hoe we hier wel 
een invulling aan kunnen geven. 

o Leerjaar 1: De V-blokken in jaar 1 gaan door, deze zijn in dezelfde groepen als de lessen.  
o Leerjaar 4, 5, 6: De V-blokken in jaar 4, 5 en 6 gaan door, de lessen uit deze leerjaren 

vinden veelal al in samengestelde groepen plaats. Voor de continuïteit en de kwaliteit 
van ons onderwijs vinden we het belangrijk deze V-blokken door te laten gaan.  

• Pauzeren: Om grote groepen leerlingen tijdens pauzes niet te laten mengen is besloten om niet 
alle leerlingen tegelijk buiten het lokaal te laten pauzeren. Op maandag, woensdag, vrijdag 
houden de leerlingen van jaar 1, 2 en 5H pauze in het klaslokaal waar ze voor de pauze les 
hadden. Op dinsdag en donderdag houden leerlingen van jaar 3, 4, 5V en 6V pauze in de lokalen 
waar de leerlingen voor de pauze les hadden. Uitzondering hierbij zijn de stewards uit leerjaar 3, 
zij bevinden zich indien het zo in hun rooster staat wel buiten het lokaal. 

• Niet blijven hangen: Na afloop van hun schooldag verlaten leerlingen en medewerkers direct 
het gebouw. 

• Afstand houden: Op een aantal plaatsen in onze gebouwen zijn weer looproutes ingericht om 
afstand te kunnen houden, volg de aanwijzingen op. 
 

Deze maatregelen zijn tot nader orde van kracht. De komende week beraden we ons op verder te 
nemen maatregelen, om zo goed mogelijk invulling te geven aan de door de overheid gestelde 
coronaregels. Bij veranderingen informeren we hierover. We vragen ook extra aandacht voor de 
volgende, al bestaande, afspraken. 
 
Klachten en/of positieve zelftest  
Ook als je volledig gevaccineerd bent of beschikt over een herstelbewijs kun je nog wel besmet 
raken en ook weer anderen besmetten. Blijf daarom steeds jezelf testen om zo vroegtijdig een 
besmetting bij jezelf te constateren, maar vooral ook om besmettingen binnen school te voorkomen. 
Als je klachten krijgt en/of een positieve zelftest hebt, dan mag je niet naar buiten en niet naar 
school. Je blijft dan thuis en je hebt geen contact met anderen totdat de PCR-testuitslag bekend is. 
De mentoren delen nog steeds zelftesten uit op school, ook zijn de zelftests door leerlingen op te 
halen bij de receptie of conciërge van onze locaties.   
 
PCR-Test 
Mocht de zelftest uitwijzen dat je toch besmet bent geraakt, maak dan direct een afspraak bij de 
GGD voor een PCR-test. Je kunt hiervoor bellen met 030-6305400. Tót de uitslag van de PCR-test blijf 
je thuis en volg je je lessen online, ook als je geen of matige coronaziekteverschijnselen hebt. 
Bespreek je afwezigheid met je mentor en meld dit met een e-mail aan aanwezigheid@unic-
utrecht.nl. Heb je een negatieve PCR-test uitslag dan ben je vanaf dat moment weer welkom op 
school, mits er geen huisgenoten wachten op een PCR-testuitslag, want tot die tijd bestaat de kans 
dat een huisgenoot wel positief test.  
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Informeer je (nauwe) contacten 
Bij een positieve PCR-test adviseert de GGD je om direct je nauwe contacten te informeren dat jij 
besmet bent en dat zij mogelijk een nauw contact zijn. Ook UniC breng je direct op de hoogte door 
een mailtje te sturen naar corona@unic-utrecht.nl. 
 
Wees alert op je gezondheid 
We vragen iedereen om extra alert te zijn op je eigen en elkaars gezondheid. We vragen om ieders 
medewerking, alertheid en zorgvuldigheid in het naleven van de bovengenoemde maatregelen.  
Om te weten wanneer je in quarantaine moet kun je gebruikmaken van het stroomschema van de 
NUOVO Scholengroep op unic-utrecht.nl/corona. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mark Langerwerf, adjunct 
Merlijn Verstraeten, rector 

 
Vragen aan UniC over corona? Mail: corona@unic-utrecht.nl. 

Op onze website unic-utrecht.nl/corona  vind je meer informatie over corona en online onderwijs.  
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