
 
BROECKLAND COLLEGE 
 
Christelijke Scholengemeenschap voor VMBO en LO 
Engel de Ruyterstraat 40, 3621 CV Breukelen 

 

Tel. (0346) 26 24 08  e-mail: info@broeckland.nl     www.broeckland.nl 

 

 

  

 

 

Onderwerp: start van het schooljaar 2021-2022 

 

 

Datum: 27-08-2021 

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 

 

Het nieuwe schooljaar begint volgende week dinsdag 31 augustus. Uiteraard  hoop ik dat u heeft 

genoten van een mooie vakantieperiode. In deze brief staat belangrijke informatie over de start van 

het schooljaar.  

 

Onderwijs met normaal rooster 

Het onderwijs start dit schooljaar weer met een normaal rooster. De lesduur is weer 50 minuten en 

op donderdagen is de lesduur 40 minuten. Dit is eerder genoemd in het nieuwsbericht van 15-07-

2021 en heeft te maken met het Nationaal Programma Onderwijs. Vanaf dinsdag a.s. is via Magister 

Agenda het rooster (en de lestijden) in te zien. 

 

Eerste schooldag 

Op dinsdag 31-08-2021 ontvangen we de leerlingen weer voor het eerst dit nieuwe schooljaar. Dit 

zijn de tijden: 

11.30 Ontvangst leerlingen klas 2. 

12.30 Ontvangst leerlingen klas 1. 

12.30 Ontvangst leerlingen klas 3. 

13.00 Ontvangst leerlingen klas 4. 

 

Coronamaatregelen 

We hebben ook nog altijd te maken met een aantal maatregelen om verspreiding van het 

coronavirus te beperken.  

Het gaat om de volgende maatregelen: 

1. Bij klachten blijf je thuis en laat je je testen door de GGD. 

2. Zie voor de regels rondom quarantaine Rijksoverheid. 

3. Wanneer tijdens een schooldag klachten ontstaan dan dient deze persoon direct naar huis te 

gaan. Dit dient eerst gemeld te worden bij de administratie. 

4. Afstand tussen leerlingen en medewerkers is minimaal 1,5 meter. 

5. We wassen regelmatig onze handen en zitten niet aan het gezicht.  

6. Hoesten en niesen gaat in de elleboog of in een papieren zakdoekje. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/thuisquarantaine/quarantaine-gezinnen-met-kinderen
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7. We dragen een mondkapje (behalve tijdens de les). Bij een aantal vakken kan de docent wél 

aan de leerlingen verplichten om een mondkapje in de les te dragen.   

8. Leerlingen komen kort voor de lesactiviteit binnen en vertrekken na de laatste activiteit 

direct naar huis.  

9.  Het advies voor het gebruik van zelftesten geldt voor leerlingen die niet (volledige) 

gevaccineerd zijn. Zelftesten kunnen worden gehaald bij de administratie.  

 

Wat doet de GGD en de school bij een coronabesmetting? 

Wanneer er in een klas een besmetting met het coronavirus is, voert de GGD het bron- en 

contactonderzoek uit. We zullen als school daaraan meewerken. Welke leerlingen in quarantaine 

moeten is een besluit van de GGD. Ze zullen het geldende beleid van de overheid daarbij gebruiken.  

We zullen de hele klas informeren dat er een coronabesmetting in de klas is. Dit doen we vanaf nu 

altijd anoniem. 

Een leerling die in quarantaine is en schoolwerk kan maken, kijkt via Magister welk schoolwerk 

gedaan moet worden. Is de verwachting dat een leerling door de coronamaatregelen voor langere 

tijd afwezig is dan wordt op maat gekeken welke lessen online te volgen zijn via Teams.  

 

Terug vanuit vakantie buiten Nederland 

Ben je op reis geweest naar het buitenland? Zorg dat je de geldende regels opvolgt! Ga naar deze site 

voor meer informatie. 

 

Gebruik een zelftest voor de eerste schooldag 

We verzoeken alle leerlingen om een zelftest af te nemen voor de eerste schooldag. Deze testen zijn 

voor de vakantie uitgereikt aan alle leerlingen.  

 

We wensen iedereen een mooi schooljaar. 

 

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

Guido van Hoek 

https://reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl/

