
 
 
 
 
Aan al onze leerlingen  
en hun ouder(s)/verzorger(s) 
   

Betreft Ons kenmerk Datum 

Verandering in quarantaine beleid U22.007/SMK-vsg 26 januari 2022 

 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerling, 
 
De afgelopen twee weken hebben wij op school gemerkt dat het verzuim onder leerlingen en personeel 
sterk toegenomen is. Dit heeft gevolgen gehad voor de schoolorganisatie en het lesrooster.  
Gelukkig is gisteravond in de persconferentie aangegeven dat de quarantaineregel voor leerlingen in 
het Voortgezet Onderwijs is vernieuwd.  
Vanaf vandaag hoeven leerlingen die in aanraking geweest zijn met een positief getest persoon, niet 
meer in quarantaine. Dit natuurlijk alleen in het geval je zelf geen klachten hebt !  
  
De klassen die op dit moment in quarantaine zitten, kunnen met ingang van morgen weer naar school. 
De zieke leerlingen, de leerlingen met klachten en de leerlingen met vastgestelde corona, blijven 
natuurlijk thuis. 
 
Als je in aanraking geweest bent met een positief besmet persoon, vragen wij je om thuis een zelftest te 
doen waarbij je de test volledig uitvoert. Dus eerst het teststokje in de keel en daarna in de neus.  
Als de uitslag van de zelftest negatief is en je hebt geen klachten, mag je naar school komen.  
In het geval de uitslag van de zelftest positief is en/of je hebt klachten, maak je een afspraak bij de 
GGD voor een PCR test en blijf je thuis !  
Op school krijg je iedere vrijdag twee zelftesten mee naar huis om te gebruiken op woensdag en 
zondag. Werk hier aan mee ! 
 
Als uit de zelftest en de PCR test blijkt dat je positief bent, moet je de richtlijnen voor Corona 
besmetting geheel opvolgen. Je krijgt dan van de GGD de informatie. Je kunt ook kijken op de site van 
de GGD of de site van de Rijksoverheid.  
 
Vanwege de veiligheid voor leerlingen en personeel, vragen wij je om de regels strikt op te volgen.  
Werk a.u.b. mee!  
 
Regels om het op school voor iedereen veilig te houden :  

− Wanneer je klachten hebt, verkouden bent of je hebt koorts, dan blijf je thuis en laat je jezelf 
testen bij de GGD.  

− Wanneer een gezinslid klachten heeft, dan doe je thuis een zelftest.  
Als de uitslag negatief is, mag je naar school komen. 
Als de uitslag positief is, blijf je thuis en laat je jezelf testen bij de GGD. 

− Wanneer je in aanraking geweest bent met iemand die positief getest is, dan doe je thuis een 
zelftest.  
Als de uitslag negatief is, mag je naar school komen.  
Als de uitslag positief is, blijf je thuis en laat je jezelf testen bij de GGD. 

− Op school houd je altijd 1,5 meter afstand tot het personeel van de school.  
− Je neemt je eigen mondkapjes mee naar school. 

Wanneer tijdens de lesdag een mondkapje stuk gaat, kan je bij de conciërge een nieuwe 
vragen.  

− Je draagt het mondkapje altijd wanneer je loopt in de school.  
Het mondkapje mag af als: je in het klaslokaal zit en wanneer je zit of stilstaat in de kantine.   



 
 
 
 
 
 
 
   
− Je draag het mondkapje over je mond én je neus.  

Wanneer je dit niet doet, krijg je een waarschuwing, je kan het namelijk een keer vergeten.  
Bij de derde waarschuwing moet je om veiligheidsredenen naar huis.  

− Bij binnenkomst reinig je je handen met de reinigingsgel bij de deur.  
Overdag was je regelmatig je handen. 

 
Samen kunnen wij er voor zorgen dat het aantal besmettingen terugloopt en dat het onderwijs op 
school gegeven kan blijven worden. We rekenen op je ! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
R. Smink 
Directeur Hoofdvaart College 
 


