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Betreft: Update quarantaineregels onderwijs per 26 januari 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), Beste leerlingen, 
 
Op de persconferentie van dinsdagavond is gesteld dat het belangrijk is dat kinderen en 
jongeren les op school blijven krijgen. Daarom zijn de regels rond quarantaine op 

basisscholen en middelbare scholen versoepeld. De nieuwe quarantaineregels moeten een 

eind maken aan de enorme lesuitval van leerlingen en docenten die nu uit voorzorg thuis 
zitten. 
 
Met ingang van gisteren, 26 januari zijn de tot nu toe geldende quarantaineregels 
voor leerlingen in het voortgezet onderwijs vervallen. Leerlingen die in contact 
geweest zijn met een positief getest persoon, hoeven niet meer in quarantaine. 
 

Leerlingen met neusverkoudheid of andere coronaklachten doen een zelftest. Met 

een negatieve zelftest mogen de leerlingen naar school, maar het dringende advies 
is wel om bij klachten dagelijks een zelftest te doen. Als de zelftest positief is, laten 
leerlingen zich testen bij de GGD, blijven ze thuis en volgen ze de quarantaine-
regels. 
 
Het is dus niet nodig om bij klachten direct een PCR-test (bij de GGD) te doen. Het maken 

van een afspraak en het wachten op de uitslag geeft veel vertraging. Het is dan ook belangrijk 
voor leerlingen dat er thuis altijd zelftesten op voorraad zijn. Als er zelftesten nodig zijn, 
kunnen deze opgehaald worden bij de receptie of de teamleider.  
 
Alle leerlingen die de afgelopen weken thuis waren omdat ze nauw contact waren of omdat 
er te veel nauwe contacten en positieve testuitslagen in de klas waren (terwijl zij zelf geen 

klachten en een negatieve (zelf)testuitslag hebben), kunnen nu weer naar school. 
 
Meer informatie over de versoepelde quarantaineregels in het onderwijs is hier na te lezen. 
 

We zijn blij dat veel meer leerlingen de lessen weer fysiek op school kunnen volgen. 
Tegelijkertijd realiseren we ons dat met het loslaten van de quarantaineregels het aantal 
besmettingen op school bij leerlingen en medewerkers verder zal toenemen. Het is daarom 

belangrijk dat we met elkaar de verantwoordelijkheid nemen dat we ons houden aan de 
basismaatregelen, o.a. het dragen van mondkapjes en 2x per week preventief zelftesten (zo 
nodig met behulp van ouders of andere verzorgers). Als de zelftest positief is, blijft de leerling 
of onderwijsmedewerker thuis en laat zich testen in de GDD-teststraat. Als de test negatief 

is, kan de leerling of medewerker naar school.  
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Helaas moeten we constateren dat nog steeds te veel leerlingen het mondkapje te 

vaak niet dragen als zij door de school lopen. Dit zorgt bij medeleerlingen en 
medewerkers voor onrust en ongelijkheid. We verzoeken ouders om nogmaals met 
hun kind te bespreken dat het dragen van een mondkapje noodzakelijk is en 
voorgeschreven door het kabinet.  
 
We behouden ons het recht voor om leerlingen, die hun mondkapje niet op hebben, 
voor een dag (of bij herhaling enkele dagen) naar huis te sturen om de les online 

te volgen. De leerlingen weten dit, dit hebben we gisteren omgeroepen. 
 
Door de toenemende besmettingen zal de situatie van hybride onderwijs (deels fysiek/deels 
online) en veel meer lesuitval dan we gewend zijn ook de komende weken blijven bestaan. 

We doen er alles aan om de negatieve gevolgen hiervan voor de leerlingen te beperken. 
 

Eveneens voor de vele besmettingen is het lastig om de absentenregistratie goed bij te 
houden. Wilt u uw kind tijdig afmelden en ook aangeven of het in staat is om de lessen online 
te volgen? Als de situatie verandert (wel/geen online les of weer beter) vragen wij u ook dit 
direct bij ons te melden.  
 

Het is de komende tijd nog niet toegestaan om ouders weer uit te nodigen in school. Zoals 
u hebt kunnen lezen in de brief over de spreekomenten betekent dit dat deze online 

plaatsvinden. 
 
Ondanks de mogelijke gevolgen voor het lesrooster zijn we blij met deze versoepelingen van 
de quarantainemaatregelen en hopen we dat we steeds meer teruggaan naar de normale 
schoolsituatie! 
 
Namens de schoolleiding, met vriendelijke groet, 

 
 
 
Kees Versteeg     Karel Hermans 
Rector       Plaatsvervangend rector 


