
15 september 2021 

 

Versoepeling coronaregels: niet meer automatisch hele klas in quarantaine bij één besmetting. 

 

Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 

 

Het kabinet heeft besloten dat het vanaf 20 september niet meer nodig is dat de hele klas in 

quarantaine gaat bij één besmetting. Wij zijn blij met deze versoepeling. Zo kan uw kind, samen met 

de klasgenootjes, weer zo veel mogelijk naar school. En dat is goed voor zijn/haar ontwikkeling! 

 

De GGD besluit welke quarantainemaatregelen er nodig zijn bij een coronabesmetting op school. 

Als een leerling besmet is met het coronavirus, zijn niet alle kinderen in de klas een nauw contact. 

Daardoor hoeft niet de hele klas in quarantaine. De school gaat hierover in overleg met de GGD. De 

GGD besluit dan of het nodig is dat de klas, een aantal leerlingen of alleen de besmette leerling in 

quarantaine gaat. 

 

De basisregels blijven ook op onze school belangrijk: 

• De kinderen wassen regelmatig hun handen. 

• Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven en dan is 1,5 meter de veilige afstand. 

• Met milde verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) óf 

met bekende chronische luchtwegklachten, mag uw kind naar school. 

• Heeft uw kind daarnaast klachten als koorts en/of benauwdheid? 

o Uw kind blijft thuis en laat zich direct testen in de GGD-teststraat. 

o Test uw kind positief? Dan gaat hij/zij in quarantaine. 

o Laat u uw kind niet testen? Dan kan uw kind weer naar school als hij/zij 24 uur 

volledig klachtenvrij is  

o Blijven de klachten aanhouden? Dan mag uw kind na 7 dagen thuisblijven ook weer 

naar school of de opvang. 

• De school zorgt voor voldoende frisse lucht. 

 

Heeft u vragen? Stel ze gerust! 

We houden u op de hoogte als er nieuwe informatie is over de coronamaatregelen in het onderwijs. 

Heeft u nog vragen? Stel ze dan gerust aan mij of de leerkracht van uw kind. 

 

Met vriendelijke groet,  

namens het team, 

Ingrid Heins 

 


