Update 26 januari 2022
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen en collega’s,
Versoepeling quarantaineregels voor leerlingen
Met ingang van vandaag, woensdag 26 januari, vervallen de huidige quarantaineregels voor leerlingen
in het voortgezet onderwijs. De belangrijkste wijziging is dat leerlingen die in contact geweest zijn met
een met covid-19 positief getest persoon niet in quarantaine hoeven. Leerlingen blijven thuis wanneer:
• zij positief getest zijn of
• klachten hebben die op corona wijzen.
Dat betekent dat een klas niet meer in quarantaine hoeft, ongeacht het aantal positief geteste leerlingen
in de klas. Als er over langere termijn meerdere positief testuitslagen in de groep zijn, doet de GGD een
uitbraakonderzoek. In dat geval kan de GGD een quarantaine-advies afgeven voor de hele groep.
Versoepeling quarantaineregels voor medewerkers
Voor medewerkers gelden de quarantaineregels voor volwassenen. Quarantaine is niet nodig als zij:
• in de afgelopen 8 weken positief getest zijn én geen klachten hebben, of
• meer dan 1 week geleden een boostervaccinatie hebben gehad én geen klachten hebben.
Als ze wel wat klachten hebben, maar een negatieve zelftest, kunnen zij eveneens naar school komen.
Het bevoegd gezag kan voor het onderwijspersoneel een uitzondering maken op de quarantaineregels.
Voor welke – essentiële – functies hier sprake van is, wordt afgesproken tussen het bevoegd gezag en
medezeggenschapsraad. Als hierover afspraken worden gemaakt tussen bevoegd gezag en
medezeggenschapsraad bepaalt de medewerker uiteindelijk altijd zelf om de quarantaineregels na te
leven en niet op school te komen werken.
Wat gebeurt er met klassen die nu al in quarantaine zitten?
Klassen die nu in quarantaine zitten omdat er meerdere positief geteste leerlingen in de klas waren zijn
vanaf morgen (donderdag 27 januari) weer welkom op school als:
• zij klachtenvrij zijn én
• negatief testen met een (zelf)test.
Ook leerlingen die nu in quarantaine zitten omdat ze in nauw contact zijn geweest met een positief
getest persoon mogen onder deze voorwaarden vanaf morgen weer naar school.
De quarantainecheck
Via deze link is het mogelijk een check te doen om te weten of je in quarantaine moet en wanneer je je
moet laten testen. Ook als je gevaccineerd of hersteld bent.
Moet ik een positieve testuitslag melden bij de school?
Het verzoek is om een positieve testuitslag wel te melden bij de school. Zo kunnen we zicht houden op
het aantal positief geteste leerlingen/medewerkers.
Het wordt de komende tijd nog wel even spannend
We zijn blij met de door het kabinet aangekondigde versoepelingen. Het aantal leerlingen en
medewerkers (in mindere mate) dat de afgelopen twee weken vanwege een positieve testuitslag of
quarantaine noodgedwongen thuis bleef was hoog en maakte een goede voortgang van het onderwijs
steeds lastiger.
Tegelijkertijd realiseren we ons dat met het loslaten van de quarantaineregels het aantal positieve
testuitslagen op school verder zal toenemen en dat dit een risico vormt, met name voor het personeel.
Het is dus niet zeker dat we de komende tijd niet te maken gaan krijgen met uitgedunde klassen.
Het kabinet acht dit risico verantwoord, maar heeft aangekondigd de ontwikkelingen de komende weken
op de voet te volgen om over drie weken, als het kabinet een nieuw weegmoment heeft, opnieuw te
kunnen bekijken wat de gevolgen zijn.
De basismaatregelen blijven van kracht
De basismaatregelen gelden nog steeds. In het kort zijn dat de volgende:
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Zelftesten zijn voor iedereen beschikbaar. Uiteraard is het afnemen van de zelftest een persoonlijke
keuze. We hebben op school nog een ruime voorraad zelftesten beschikbaar voor de komende periode.
En natuurlijk blijven de andere basismaatregelen gelden:
• handen wassen,
• binnenruimtes ventileren;
• geen handen schudden;
Is dit het nu?
De nieuwe quarantaineregels gelden dus vanaf vandaag, maar scholen hebben tijd nodig om hun
organisatie aan te passen aan de nieuwe situatie. Hierbij is het wachten op het vernieuwde, aangepaste
protocol voor het onderwijs. Zodra dat beschikbaar is, zullen wij dit verwerken in onze aanpak en dat zo
spoedig mogelijk met iedereen communiceren.
Meer vragen?
De Rijksoverheid heeft een Q+A met daarin antwoorden op een groot aantal vragen hoe om te gaan
met coronamaatregelen in het onderwijs. Natuurlijk zijn wij ook bereikbaar voor vragen.
Met vriendelijke groeten,
Ferdinand Vinke
Bestuurder

