
 

 

 

 

Zeist, 26 januari 2022 

Beste ouders, leerlingen en medewerkers, 

Gisteravond zijn nieuwe versoepelingen bekendgemaakt door het kabinet. Dat betekent 
dat veel leerlingen weer naar school kunnen komen. Goed nieuws dus! 

De nieuwe richtlijnen treffen jullie hieronder aan, aangepast aan de situatie van onze 
school. Deze richtlijnen zijn opgesteld door de VO-raad. 

Basisregels 
Op school houdt iedereen zich aan de basisregels. 

Afstand houden 
• Waar het kan, houdt onderwijspersoneel op 1,5 meter afstand van elkaar.  
• Leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van elkaar.  
• Daarnaast geldt het advies om als leerling 1,5 meter afstand te houden van de docent, 

voor zover dat mogelijk is. 

Mondkapje 
Leerlingen en medewerkers die door de school lopen, dragen een mondkapje. Als je staat 
doe je dit ook. Als je zit, mag het af. 

Thuiswerken 
Medewerkers die niet op school hoeven te zijn, werken vanuit huis. Vergaderingen of 
andere bijeenkomsten zijn niet op school, maar online. 

Alleen leerlingen en medewerkers in de school 
• Ouder(s)/verzorger(s) komen alleen in de school als dit echt niet anders kan. 
• Activiteiten zijn alleen in klassenverband/ jaarlaagverband (bovenbouw). Alleen 

leerlingen en personeel zijn aanwezig in de school. Externen kunnen niet worden 
uitgenodigd, met uitzondering van mensen die voor onderhoud op school moeten zijn. 

 
Wanneer zelftest doen? 
Leerlingen en medewerkers doen 2x per week een coronazelftest: 
• Dit doe je thuis, dus voor je naar school gaat, 
• Ook als je geen klachten hebt, 
• Ook als je gevaccineerd bent, 
• Ook als je corona hebt gehad (maar dan pas 8 weken na de besmetting). 

Dit helpt om het coronavirus zoveel mogelijk buiten de schooldeuren te houden. 
Onderwijspersoneel en leerlingen krijgen de zelftesten gratis via de conciërges. 

Naar school bij negatieve uitslag zelftest 
Bij een negatieve zelftestuitslag kan de leerling of medewerker gewoon naar school. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/zelftesten-en-het-coronavirus/situaties-wel-of-geen-gebruik-zelftest


Testen bij GGD na positieve uitslag zelftest 
Een leerling of medewerker maakt een testafspraak bij de GGD na een positieve zelftest.   

Quarantaine  
Leerlingen die in contact zijn geweest met iemand die corona heeft, ook als dat een 
gezinslid is, hoeven niet in quarantaine. Zij kunnen naar school. Dit geldt voor alle 
leerlingen in het voorgezet onderwijs, ook die 18 jaar of ouder zijn.  

Let op: leerlingen blijven wel thuis bij klachten. Zij doen dan een zelftest of laten zich 
testen door de GGD. 
Als er over langere termijn meerdere besmettingen in de groep zijn, doet de GGD een 
uitbraakonderzoek. In dat geval kan de GGD nog wel adviseren om een quarantaine-
advies te geven voor de hele groep. 

Voor medewerkers gelden de quarantaineregels voor volwassenen. 

Personeel en leerlingen met klachten 
Heeft een medewerker of leerling klachten die passen bij het coronavirus? Doe dan het 
volgende: 
• Blijf thuis. 
• Laat je testen bij de GGD, of doe een zelftest. 
• Als de uitslag van de zelftest negatief is, kan de medewerker of leerling naar school. Is 

de uitslag van de zelftest positief? Maak dan alsnog direct een testafspraak bij de 
GGD. 

Medewerkers in het onderwijs krijgen voorrang bij de teststraat van de GGD. Een 
verklaring is aan te vragen bij HRM. 

Klassen die tot vandaag in quarantaine zijn 
Vanaf morgen, donderdag 27 januari 2022, kunnen jullie weer naar school. Wij vragen 
jullie wel een zelftest te doen en deze moet negatief zijn. Heb je klachten? Blijf thuis (zie 
de tekst hierboven). 

Wijziging ziek melden bij coronabesmetting 
Als een leerling positief getest is, zowel bij een zelftest als een PCR-test, dan vanaf nu 
alleen telefonisch doorgeven via de receptie, 030-6915604.  

Tot slot 
Wij richten ons de komende tijd op de lessen. Er vinden de komende periode, zoals al 
eerder aangekondigd, nog geen (dag)excursies en reizen plaats. 

 

 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/coronatest-kind/kind-testen-op-corona
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/coronatest-kind/kind-testen-op-corona
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/in-thuisquarantaine-door-corona
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/gezondheid-en-zorg/symptomen-coronavirus
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/in-thuisquarantaine-door-corona
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/testen-onderwijs/leraren-testen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/zelftesten-en-het-coronavirus
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/testen-onderwijs/leraren-testen
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