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Haaksbergen, 25 januari 2022 

 

Betreft: Aanpassing quarantaineregels 

 

Geachte ouders/ verzorgers, 

Vanavond heeft een persconferentie plaatsgevonden waarin versoepelingen zijn aangegeven. Ook is het 
onderwijs aan bod gekomen. Hierbij is medegedeeld dat de huidige quarantainemaatregelen vanaf 
morgenvroeg 05.00 uur, voor de komende zes weken zullen vervallen.   
Concreet betekent dit het volgende:  
  

• Leerlingen blijven alleen thuis als zij positief getest zijn op het coronavirus, ziek zijn of klachten hebben 
die kunnen wijzen op het coronavirus.   

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

• Bij drie of meer besmettingen in de klas, hoeft niet langer de gehele klas in quarantaine. Alleen de 
leerlingen die besmet zijn met het coronavirus, bevestigd door een (zelftest of PCR- test GGD) blijven 
thuis.    

• Leerlingen met neusverkoudheid of andere coronaklachten doen een zelftest. Als de test positief is, 
gaan ze naar de GGD-teststraat en blijven thuis. Met een negatieve zelftest mag je naar school, maar 
het dringende advies is wel om bij klachten dagelijks een zelftest te doen.   

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

• Omdat de quarantaineregels morgen al ingaan, mogen alle leerlingen die momenteel in quarantaine 
zitten vanwege de aanpassing van de regels meteen weer naar school. Per situatie is verschillend of dit 
organisatorisch haalbaar is, soms lukt dit bijvoorbeeld niet door ziekte van onderwijspersoneel. De 
directeur van uw school zal u hierover indien van toepassing apart informeren.   

• Het blijft belangrijk de basismaatregelen, zoals regelmatig handen wassen en goed ventileren, na te 
leven. Ook in de school.   

Bron: www.poraad.nl 
  

Tijdens de persconferentie is scholen nadrukkelijk gevraagd om de basisregels te handhaven: Zoveel mogelijk 
handen wassen, thuisblijven bij klachten en een zelftest doen, 1,5 meter afstand bewaren tussen personeel en 
leerlingen en bij verplaatsingen in het gebouw dragen we een medisch mondkapje.  
Daarnaast blijven we de overige maatregelen zoals cohortering en geen ouders in de school naleven om het 
risico op besmetting bij de medewerkers zoveel mogelijk te beperken.  
  
Wij zijn blij met de versoepelingen en rekenen op ieders verantwoordelijkheid en medewerking. Laten we dit 
samen blijven doen!  
 
Met vriendelijke groet, 
 

 

Debby Verhoeve 

Bestuurder stichting Keender 
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