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Versoepeling quarantaineregels in het onderwijs
Onderstaande informatie is één op één overgenomen van de website van de rijksoverheid.

Nieuwsbericht | 25-01-2022 | 19:30
Leerlingen van basisscholen, middelbare scholen en scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs hoeven
vanaf woensdag 26 januari niet meer standaard in quarantaine als zij in contact zijn geweest met iemand die
positief is getest op het coronavirus. Dit geldt ook voor studenten onder de 18 jaar in het mbo en hoger
onderwijs. Dit zorgt ervoor dat leerlingen en studenten meer fysiek les kunnen krijgen.
Minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs): ,,De quarantaineregels pakten dramatisch uit in
het onderwijs. We zagen dat veel klassen en leraren naar huis moesten, omdat er drie of meer besmettingen
waren binnen zeven dagen. Terwijl het juist belangrijk is dat kinderen en jongeren les op school blijven
krijgen, dat is het beste voor ze. Uiteraard alleen als dat veilig kan en je geen klachten of positieve test hebt.
Daarom blijft het belangrijk om te zelftesten, mondkapjes te dragen in de gang en te zorgen voor frisse lucht
en ventilatie. Samen met leerlingen, ouders en scholen houden we dit scherp in de gaten.”
Regels op school
De volgende regels blijven van kracht in het primair en voortgezet onderwijs:
•

•

•
•

•

•

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.
Leerlingen vanaf groep 6 op de basisschool tot en met alle klassen op de middelbare school
dragen mondkapjes in de gang, net als het onderwijspersoneel (aanvulling Loevestein= dringend
advies).
Voor leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 in het primair onderwijs, alle leerlingen van het voortgezet
onderwijs en al het onderwijspersoneel in de scholen geldt: twee keer per week thuis
een preventieve zelftest doen, zo nodig met behulp van ouders of andere verzorgers. Als de test
positief is, gaat de persoon en de rest van het gezin in quarantaine en laten zich testen in de GGDteststraat. Als de test negatief is, kan de leerling of leraar naar school.
Daarnaast gelden in de scholen nog steeds de basismaatregelen. Dat betekent: 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.

De lokale GGD kan altijd aanvullende adviezen geven aan een school, bijvoorbeeld over quarantaine bij een
grote uitbraak van het coronavirus.
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Vanuit school Loevestein:
We vinden het fijn dat de quarantainemaatregelen voor onze leerlingen en studenten onder de 18 jaar zijn
versoepeld. Tegelijkertijd vinden we het ook wel spannend, met name als er binnen het gezin sprake is van
positieve besmetting(en). In gesprekken met ouders, verzorgers in deze situatie, ervaren we dezelfde
spanning. Het voelt niet voor iedereen goed om de kinderen naar school te laten gaan, terwijl er binnen het
gezin corona is. Met deze ouders, verzorgers is afgesproken om hierbij vooral het eigen gevoel te volgen.
Doe vooral wat goed voelt. Bij twijfel, bel gerust naar school. Dan zoeken we een oplossing die voor alle
partijen goed voelt.
Indien leerlingen positief getest worden horen we dat graag, zodat we thuiswerk kunnen regelen en de
aantallen kunnen monitoren. We stoppen met de communicatie over positief besmette leerlingen op Social
Schools. We vragen aan de ouders, verzorgers van positief besmette leerlingen om nauwe contacten vanuit
de thuissituatie zelf op de hoogte te brengen.

Administratiedag, contactgesprekken en afname Cito
De afgelopen twee weken zijn de Cito-toetsen afgenomen in de groepen 3 t/m 8. Woensdag 2 februari gaan
we alle gegevens verwerken, ons voorbereiden op de contactgesprekken en de rapporten klaarmaken.
De leerlingen hebben woensdag 2 februari vrij.
Echter de afgelopen twee weken waren er in alle groepen leerlingen afwezig en waren er groepen in
quarantaine. Deze leerlingen hebben de Cito-toetsen gedeeltelijk of nog niet kunnen maken. We willen wel
alle tijd nemen voor de afnames. Voor de contactgesprekken hebben we de gegevens van de Cito-toetsen
nodig. Het kan zijn dat er gesprekken met ouders, verzorgers worden uitgesteld, omdat het niet lukt de
toetsen voor de data van de contactgesprekken af te nemen. Met betreffende ouders, verzorgers wordt
contact opgenomen om een nieuwe afspraak te maken.

Rapporten graag meegeven
Graag ontvangen wij de rapporten van de kinderen voor woensdag 2 februari weer op school, dan kunnen
we ze vullen.
Donderdag 17-02-2022 gaan de rapporten weer mee naar huis en mogen de rapporten thuisblijven
tot juni 2022.

Data januari
Week 3 en 4
vrij. 28-01

Afname Cito toetsen groep 3 t/m 8
Intekenen contactgesprekken tot 23.55 uur.

Data februari
woe. 2-02
Administratie-dag leerkrachten. Leerlingen zijn vrij.
ma. 7 t/m do. 10 februari
Contactgesprekken
woe. 16-02
Laatste LIO schooldag Susanne Hofman voor groep 1B.
Na de voorjaarsvakantie staat Jannie Timmenga op maandag, dinsdag en woensdag voor
groep 1B en Sytske Knevelman-Soet op donderdag en vrijdagmorgen.
woe. 16-02
MR vergadering
do. 17-02
Rapporten gaan mee naar huis en mogen tot juni 2022 thuis blijven.
ma. 21-02 t/m zo. 27-02
Voorjaarsvakantie
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