
 

 

Hoevelaken, 26 januari 2022 

 

Betreft: nieuwe maatregelen 

 

Beste ouders en verzorgers, 

Gisteren werden de nieuwe Coronamaatregelen voor het onderwijs aangekondigd. We zijn erg 
blij met de versoepelingen. In deze brief leg ik u uit welke versoepelingen er zijn en welke 
maatregelen er nog wel blijven gelden.  

Dit zijn de nieuwe regels: 

• Het is belangrijk dat leerlingen zich regelmatig testen door middel van een zelftest. 
Dringend advies voor leerlingen vanaf groep 6 is om dit twee keer per week te doen.  

• Leerlingen vanaf groep 6 wordt gevraagd mondkapjes te dragen in de gang, net als het 
onderwijspersoneel. 

• Leerlingen die in contact zijn geweest met iemand die besmet is met het coronavirus 
hoeven niet meer niet in quarantaine, tenzij zij klachten hebben die kunnen wijzen op het 
coronavirus.  

• Ook hoeft, bij drie of meer besmettingen in de klas, de gehele klas niet meer in quarantaine. 
Alleen de leerlingen die besmet zijn met het coronavirus blijven thuis.  

• Leerlingen van alle groepen (1 t/m 8) met neusverkoudheid of andere coronaklachten 
wordt gevraagd dagelijks een zelftest te doen. Als de test positief is, gaan ze naar de GGD-
teststraat en blijven thuis. Wilt u liever geen test afnemen bij uw kind, dan blijft uw kind 
met klachten thuis tot uw kind 24 uur klachtenvrij is. Met een negatieve (zelf-)test mag de 
leerling naar school. 

• Daarnaast gelden in de scholen nog steeds de basismaatregelen. Dat betekent: volwassenen 
houden onderling 1,5 meter afstand, er wordt gezorgd voor goede ventilatie, ouders komen 
niet het schoolgebouw in en vergaderingen zijn online. 

• De nieuwe regels gelden voor een periode van zes weken. Na drie weken volgt een 
evaluatiemoment waarbij het OMT en kabinet kijken naar de effecten. 

 

  



 

 

 

 

Voor onderwijspersoneel gelden deze regels: 

• Personeel dat in contact is geweest met iemand die besmet is met het coronavirus hoeft 
niet in quarantaine als zij in de afgelopen 8 weken positief getest zijn en geen klachten 
hebben, of meer dan 1 week geleden een boostervaccinatie hebben gehad en geen 
klachten hebben.  

• Als ze wel klachten hebben, maar een negatieve zelftest, kunnen zij eveneens naar 
school komen.  

• Maar bij een positieve testuitslag gaat de leerkracht in quarantaine.  

 

Toch zullen wellicht groepen thuis moeten blijven 

We hebben momenteel te maken met verschillende leerkrachten die thuis moeten blijven. Op 
school hebben we de maatregelen daarom intern nog verstevigd. Dit om het aantal positieve 
besmettingen binnen het team controleerbaar te houden. Toch doet zich mogelijk de situatie 
voor dat wij de bezetting van de groepen niet meer rond zullen krijgen. We houden er daarom 
serieus rekening mee dat we in de nabije toekomst vaker groepen zullen moeten vragen thuis 
te blijven. We vragen u daarom nu al na te denken over eventuele opvang voor uw kinderen.  

Kinderen van ouders met cruciale beroepen kunnen we in dat geval opvangen in school. Ook 
voor die kinderen is in dit geval dan echter geen aparte leerkracht beschikbaar; de kinderen 
voor wie opvang nodig is, zullen dan dus verdeeld worden over andere groepen. Dit betekent 
een extra belasting voor de leerkrachten die in die andere groepen werken, dus we vragen u 
met klem van deze noodmaatregel alleen gebruik te maken als het echt niet anders kan. Voor 
kinderen wiens ouders geen cruciaal beroep hebben zal helaas geen noodopvang mogelijk zijn.  

 

Met vriendelijke groeten, 

Philippe de Kort 
Interim directeur bestuurder 


