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Aan alle ouders en/of verzorgers
Zevenbergen, 26 januari 2022
Onze ref.: 2022-0033/LH/vp
Betreft: versoepeling quarantaine regels

Beste ouders en verzorgers van alle leerlingen,

Leerlingen van basisscholen hoeven vanaf vandaag niet meer standaard in quarantaine als zij in contact zijn
geweest met iemand die positief is getest op het coronavirus. In deze brief leest u meer over de (nog steeds)
geldende regels.
Regels op onze scholen
De volgende regels zijn van kracht op onze scholen:
-

-

-

-

-

Leerlingen in het basisonderwijs blijven thuis als zij positief getest zijn op het coronavirus, ziek zijn of
klachten hebben die kunnen wijzen op het coronavirus. Als leerlingen milde klachten hebben en een
negatieve zelftest dan mogen ze naar school.
Leerlingen in het basisonderwijs die in contact zijn geweest met iemand die besmet is met het
coronavirus hoeven niet meer in quarantaine, tenzij zij klachten hebben die kunnen wijzen op het
coronavirus.
Bij drie of meer besmettingen in de klas, hoeft de gehele klas niet meer in quarantaine. Alleen de
leerlingen die besmet zijn met het coronavirus blijven thuis.
Leerlingen met neusverkoudheid of andere coronaklachten doen een zelftest. Als de test positief is,
gaan ze naar de GGD-teststraat en blijven thuis. Met een negatieve zelftest mag je naar school, maar
het dringende advies is wel om bij klachten dagelijks een zelftest te doen.
Voor onderwijspersoneel gelden de quarantaineregels voor volwassenen. Zij hoeven niet in
quarantaine als zij in de afgelopen 8 weken positief getest zijn en geen klachten hebben, of meer dan
1 week geleden een boostervaccinatie hebben gehad en geen klachten hebben. Als ze wel wat
klachten hebben, maar een negatieve zelftest, kunnen zij eveneens naar school komen.
Scholen hanteren looproutes in de gang, spreiden pauzes en proberen contacten tussen verschillende
schoolklassen te vermijden. Ook komen leerlingen zoveel mogelijk zelf naar school.
Voor leerlingen vanaf groep 6 is het dringende advies een mondkapje te dragen in de gang en op
andere afgesproken plaatsen in en rondom de school. Dit geldt ook voor het onderwijspersoneel.
Voor leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 is het dringende advies om 2 keer per week thuis
een preventieve zelftest te doen, zo nodig met behulp van ouders of andere verzorgers. Als de zelftest
positief is, blijft de leerling thuis en laat zich testen in de GDD-teststraat. Als de test negatief is, kan de
leerling naar school. De Juliana en Kennedyschool geven dinsdag om de week 4 testen mee aan de
kinderen, zodat ze voor twee weken genoeg hebben. Het afnemen van een zelftest is een dringend
advies, geen verplichting. Wij nemen op school geen zelftesten af bij kinderen.
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Daarnaast gelden in de scholen nog steeds de basis en hygiënemaatregelen. Dat betekent: handen
wassen, volwassenen houden onderling 1,5 meter afstand (ook leraren waar mogelijk), er wordt
gezorgd voor goede ventilatie, ouders komen niet het schoolgebouw in en vergaderingen zijn online.

Onze scholen zullen nog steeds nauw in contact blijven met de GGD als er veel besmettingen in een bepaalde
periode in een klas zijn. De GGD heeft nog steeds de mogelijkheid bij een grote uitbraak de klas in
quarantaine te laten gaan.
Wij vragen u dringend de gezondheid van uw kind nauwlettend in de gaten te houden. Om besmettingen
tussen leerlingen te voorkomen maar ook van de leerkracht. Bij de uitval van leerkrachten doen wij onze
uiterste best om vervanging te regelen. Helaas zijn de mogelijkheden en beschikbaarheid beperkt en zijn onze
scholen helaas soms genoodzaakt klassen naar huis te sturen.
Laten we er samen alles aan doen om uitval te voorkomen!

Met vriendelijke groet,

Lucienne Hoogwerf
bestuurder Stichting de Waarden

