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Beste leerlingen, ouders en medewerkers, 

 

(Om iedereen zo volledig mogelijk te informeren herhalen wij soms mededelingen. Daar staat dan “geen 

verandering” achter.) 

 

Aanvulling op artikel ‘Wanneer in quarantaine bij nauwe contacten’(nieuw) 

In aanvulling op onderstaand bericht verandert het volgende: 

De quarantaineperiode wordt per heden (in overleg met de GGD) verkort naar 5 dagen. Na 5 dagen in 

quarantaine te zijn geweest, en zelfs als je geen klachten hebt, moet je je laten testen. Ben je negatief 

getest dan kun je weer naar school/werk.  

Krijg je alsnog klachten tussen dag 6 en 10, dan moet je je  meteen weer laten testen. Negatief getest, dan 

weer naar school/werk. 

We gaan dus eerder testen. De beslisboom van de VO-raad moet hier nog op aangepast worden.  

 

Bovenstaande geldt niet als je een huisgenoot hebt die positief getest is. Dan blijf je nog steeds 10 dagen 

thuis. 

 

Wanneer in quarantaine bij nauwe contacten? (geen verandering) 

We merken dat er onduidelijkheid is bij ouders, leerlingen (en ook medewerkers) over het wel of niet in 

quarantaine gaan van een leerling als die in de buurt is geweest van een positief geteste leerling of docent. 

De vraag is wanneer gesproken kan worden van ‘nauwe contacten’.   

  

In de beslisboom (gemaakt door BOinK in samenwerking met AJN jeugdartsen Nederland en het RIVM) 

die wij hanteren staat ‘nauwe contacten’ als volgt gedefinieerd: als een persoon in contact is geweest met 

positief getest persoon, langer dan 15 minuten en binnen 1.5 meter, dan gaat hij/zij 10 dagen in 

quarantaine. Bij klachten laten testen. Bij geen klachten kan de persoon na 10 dagen weer naar school.  

  

De GGD echter hanteert de Handreiking contact- en uitbraakonderzoek COVID-19 bij kinderen (0-18 

jaar) van het RIVM. Hierin zijn ‘nauwe contacten’ als volgt omschreven: frequent en intensief, 

bijvoorbeeld beste vrienden die de hele dag met elkaar omgaan.   

Volgens de richtlijn van de GGD hoeven de leerlingen die naast een zieke leerling (positief getest met 

klachten op school geweest) gezeten hebben in de les of lessen niet in quarantaine.  

Voor ons is dat een ‘onduidelijke’ boodschap en kan het zelfs leiden tot een snelle toename van 

besmettingen.   

  

Door de genoemde beslisboom van BOinK te hanteren kiezen we ervoor om zelf dit beleid te voeren. 

Hetgeen de meeste andere scholen in de omgeving trouwens ook doen. De GGD is hiervan op de hoogte 

en gaat hiermee akkoord.   

  

Maar dit verschil in opvatting leidt wel tot verwarring/ruis als ouders met een vraag de GGD bellen.   

Wij zijn ons daarvan bewust en daarom gaan we op bestuurlijk niveau over dit punt in gesprek met de 

GGD.  

 

Positief getest (nieuw) 

Er zijn deze week 1 positief geteste leerling en 1 positief geteste medewerker. 
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Beslisboom (nieuw) 

De beslisboom is van 14 oktober 2020 gebruiken we nog wel, maar er is een wijziging met betrekking tot 

testen. Zie artikel op pagina 1. 

 

Thuisblijven of naar school (geen verandering) 

Wij krijgen veel vragen van ouders of een leerling wel of niet naar school kan komen. Heeft u nog 

specifieke vragen, bel dan met de huisarts of het landelijk informatienummer: 0800-1351 (van 08.00 uur 

tot 20.00 uur, is gratis). 

 

Ziek geworden (geen verandering) 

Mocht een leerling ziek zijn geworden en er is een verdenking van corona dan verzoeken wij de ouders 

dit te melden aan de coach van de leerling en ook aan mevrouw Willy Traa (bestuurssecretariaat)  

( w.traa@de-breul.nl ).  

Is een leerling ‘gewoon’ ziek, dan kunnen de ouders op de gebruikelijke wijze ziek melden, telefonisch  

’s morgens vanaf 8.00 uur naar 030-6915604.  

 

Leerling ziek naar huis: afmelden! (nieuw) 

Steeds vaker gebeurt het dat leerlingen zonder afmelding naar huis gaan. Daarom herhalen we nog een 

keer ons ‘protocol’. 

Mocht een leerling niet lekker worden op school en hij/zij naar huis wil, dan moet de leerling zich 

ALTIJD eerst afmelden, de ouders worden dan gebeld, zij geven dan een akkoord (of niet) dat hun kind 

naar huis gaat. Op die manier weten we waar onze leerlingen zijn. 

De leerlingen kunnen zich afmelden bij de afdelingsassistenten. Dat is voor mavo & vwo: mevrouw 

Janine Kelderman en voor havo: mevrouw Trui Hollander. Als zij afwezig zijn, kunnen de leerlingen zich 

afmelden bij de dames van de receptie. 

 

School bereikbaar? (geen verandering) 

De school is telefonisch bereikbaar tussen 8.00 uur en 16.30 uur. Wij hopen dat vragen van ouders vooral 

per mail gesteld gaan worden. De teamleiders en afdelingsmanagers zijn per mail bereikbaar.  

 

School open? (geen verandering) 

De school is open van 8.00 tot 17.30 uur maar de toegang is beperkt tot het eigen personeel en leerlingen 

die op school moeten zijn. Wij willen nog geen grote groepen mensen in de school. Wij vragen de 

leerlingen om na schooltijd direct naar huis te gaan. 

 

Volgende bericht? 

Het volgende bericht is op donderdag 3 december. Indien nodig melden wij ons eerder. 

 

Voor leerlingen (en ouders) stuur ik ook updates via Instagram: @rectordebreul. 

 

Namens de schoolleiding, 

Ferry Brokers, rector/bestuurder

 

mailto:w.traa@de-breul.nl

