Hoogeveen, 26 januari 2022
Betreft: nieuwe maatregelen quarantaine
Geachte ouders/verzorgers van Bijeen-leerlingen,
Gisteravond heeft het kabinet wederom een persconferentie gehouden over Corona. De regels voor
quarantaine worden minder streng. Je hoeft niet in quarantaine na contact met een positief getest
persoon als je:
• Geen klachten hebt, en;
• 17 jaar of jonger bent, of;
• Een boostervaccinatie hebt gehad (minimaal 1 week geleden), of;
• Korter dan 8 weken geleden positief bent getest.
Dat betekent, dat groepen niet meer automatisch in quarantaine moeten bij 3 of meer besmettingen.
Wij zijn blij met deze versoepelingen.
De overige regels blijven wel gelden:
• Ook met een milde neusverkoudheid of andere coronaklachten moeten leerlingen en
leerkrachten thuisblijven en zich (laten) testen;
• Scholen hanteren looproutes in de gang, spreiden pauzes en proberen contacten tussen
verschillende schoolklassen te vermijden. Ook komen leerlingen zoveel mogelijk zelf naar school;
• Leerlingen van groep 6, 7 en 8 van de basisschool dragen mondkapjes in de gang, net als het
onderwijspersoneel;
• Voor leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 en al het onderwijspersoneel in de scholen geldt: twee
keer per week thuis een preventieve zelftest doen, zo nodig met behulp van ouders of andere
verzorgers;
• Daarnaast gelden nog steeds de basismaatregelen. Dat betekent: volwassenen houden onderling
1,5 meter afstand, ouders blijven buiten de school en vergaderingen zijn online.
Minder strenge regels betekenen niet meteen dat alles weer kan. Soms zien we veel besmettingen
binnen een groep of moet de leerkracht zelf vanwege ziekte thuisblijven. Ook kan de GGD nog steeds
adviseren om een groep in quarantaine te laten gaan, wanneer zij dit nodig achten. Directeuren hebben
contact met het scholenteam van de GGD en zij volgen in alle gevallen hun adviezen op.
Zoals u weet en misschien al gemerkt heeft, valt het niet mee om invallers te vinden. Het kan dus
mogelijk voorkomen, dat er toch gekozen moet worden voor thuisonderwijs. We proberen dit tot een
minimum te beperken. We kunnen het niet zonder de medewerking van ouders/verzorgers. Wij willen
dan ook onze waardering uitspreken voor uw flexibiliteit en begrip voor alles. Dank u!
Met vriendelijke groeten,

Jacqueline Verheggen
directeur-bestuurder

