
 

 

Beste ouder, verzorger,  
 
Het aantal coronabesmettingen in Nederland blijft hoog en dat zien we ook terug op onze scholen. De 
afgelopen dagen zijn er veel besmettingen gemeld en zijn er groepen in quarantaine geplaatst. Toch 
zijn er tijdens de persconferentie van dinsdag 25 januari versoepelingen aangekondigd. Door middel 
van deze brief willen wij u informeren over wat dit voor u en uw kind betekent. 
 
Belangrijkste wijziging: geen quarantaine meer voor de hele groep 
De belangrijkste wijziging is de versoepeling van de quarantaine richtlijn voor kinderen. Bij drie of 
meer besmettingen in de klas, hoeft niet meer de gehele klas in quarantaine. Alleen de leerlingen die 
besmet zijn met het coronavirus blijven thuis. Deze maatregel gaat vanaf vandaag in.  
Zit uw kind momenteel in groepsquarantaine vanwege contact met een besmet persoon, dan mag hij 
of zij vanaf morgen weer naar school komen als hij of zij geen klachten heeft. 
 
Dit geldt ook bij een positief getest gezinslid of contact met een ander positief getest persoon. Uw 
kind mag naar school komen indien hij of zij geen klachten heeft én een negatieve zelftest.  
 
Is uw kind positief getest op het coronavirus, dan volgt u de quarantaine-richtlijnen van de GGD op. 
 
Wat te doen bij klachten 
Heeft uw kind neusverkoudheid of andere coronaklachten dan doet hij of zij een zelftest. Als de 
testuitslag positief is, dan blijft uw kind thuis en laat u hem of haar zo snel mogelijk testen bij de GGD. 
Met een negatieve zelftest mag uw kind naar school, maar het dringende advies is wel om bij klachten 
dagelijks een zelftest te doen. 
Kiest u ervoor uw kind niet te testen bij klachten, dan blijft hij of zij thuis. 
 
Doe regelmatig een zelftest 
Het is belangrijk voor leerlingen dat zij zich regelmatig preventief testen door middel van een zelftest. 
Dringend advies voor leerlingen (vanaf groep 6) om dit twee keer per week te doen. Zodra de 
zelftesten voorradig zijn op school, worden deze weer uitgedeeld aan de leerlingen vanaf groep 6. 
 
Ga zorgvuldig met de regels om 
De versoepelde maatregelen roepen ook zorgen op bij ons. De verwachting is dat het virus nu nog 
sneller rond zal gaan in de scholen. Dit maakt onze leerkrachten extra kwetsbaar. Hoewel zij er alles 
aan doen om het onderwijs door te laten gaan, bestaat de kans dat zij wegens een besmetting 
uitvallen. En als de leerkracht uitvalt, dan kunnen wij niet altijd de garantie bieden dat de groep van 
uw kind over kan schakelen op onlineonderwijs.  
We roepen u dan ook dringend op om zorgvuldig met de richtlijnen om te gaan en geen onnodig risico 
te nemen. Houd uw kind bij klachten thuis en doe een zelftest.  
Wij hebben uw medewerking nodig om ervoor te zorgen dat het onderwijs door kan blijven gaan! 
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Meer informatie 
Voor meer informatie over het coronavirus kunt u terecht op de website van het RIVM of van de GGD 
Zeeland. Ook heeft de Rijksoverheid een website over het coronavirus en onderwijs. We volgen op het 
gebied van gezondheid altijd de richtlijnen van het RIVM en de GGD.  
De GGD heeft tijd nodig bij het aanpassen van de nieuwe richtlijnen. Hierdoor kan het zijn dat advies 
van de GGD in de komende dagen anders is dan de actuele berichtgeving van de persconferentie en 
op Rijksoverheid.nl 
 
Heeft u nog vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met één van ons. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Saskia Delies en Stan Meulblok 
Directie Omnis 

https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus
https://www.ggdzeeland.nl/over-ggd-zeeland/actueel/update-nieuw-coronavirus/
https://www.ggdzeeland.nl/over-ggd-zeeland/actueel/update-nieuw-coronavirus/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-onderwijs

