
   
 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van Kennemer College havo-atheneum-gymnasium, 

 

We werden vanmorgen geconfronteerd met veel meldingen van Corona besmettingen onder onze 

leerlingen, met name in de tweede jaarlaag. Om te voorkomen dat er nog meer besmettingen zullen 

plaatsvinden en om te zorgen dat de toetsweek doorgang kan vinden, nemen we daarom als school 

de volgende maatregelen voor deze en volgende week: 

 

1. De toetsweek voor de tweede jaarlaag zal ONLINE plaatsvinden. De toetsen van dinsdag en 

woensdag zullen op een ander moment in de huidige toetsweek plaatsvinden, 

zodat docenten de tijd krijgen om deze online toetsen voor te bereiden. Dinsdag gaan de 

lessen van de tweede jaarlaag fysiek door, tenzij een klas thuis zit i.v.m. veel besmettingen in 

die klas. Woensdag zijn er geen lessen en kunnen leerlingen zich extra goed voorbereiden op 

de online toetsen. Houd Zermelo in de gaten voor de exacte data en het tijdstip van de 

toetsen. 

2. Voor de derde- en vierde jaarlagen vinden de toetsen op school plaats, maar zoveel mogelijk 

op 1,5 meter. De PTA’s maatschappijleer voor de vierde klassen zullen nog steeds in de 
Walvis afgenomen worden. Houd Zermelo dus goed in de gaten voor het juiste lokaal waar 

de toets plaatsvindt. 

3. De PTA toetsen gaan in de Walvis (sporthal) gewoon door. De sporthal is een uitstekend 

geventileerde ruimte en de leerlingen zitten op 1,5 meter afstand, dus vinden de PTA’s 
gewoon plaats. Ook de leerlingen met extra tijd zitten op afstand van elkaar in een goed 

geventileerde ruimte. 

 

De brugklas leerlingen hebben deze week gewoon fysiek les op school volgens het rooster dat in 

Zermelo staat gepubliceerd. 

 

De corona-periode zorgt ervoor dat we als school telkens moeten schakelen ten aanzien van 

veranderende omstandigheden; we doen dit zo goed als mogelijk en we proberen ten allen tijden u 

en de leerlingen tijdig te informeren.  

 

Wij willen de leerlingen vragen de komende tijd zich goed te blijven houden aan de afspraak om 

tijdens de verplaatsingen in de school hun mondkapje op een correcte manier te dragen. Gezien het 

aantal besmettingen blijft het van belang om ook de 1.5 meter afstand t.o.v. alle medewerkers goed 

te bewaken. 

 

Daarnaast nogmaals het verzoek om twee keer per week te zelf-testen en bij een positieve 

besmetting dit door te geven aan school via het algemene nummer. We merken dat de GGD al 

langere tijd niet tijdig het bron en contactonderzoek kan doen. Wij stellen het op prijs als u bij een 

besmetting de nauwe contacten zelf op de hoogte stelt, zodat zij tijdig op de hoogte zijn en zelf 

maatregelen kunnen treffen. 

 

Met vriendelijke groeten, namens de schoolleiding, 

  

Claudia van de Peppel 

Conrector 

 

 


