
 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de ouders/verzorgers van leerlingen  
op onze school 
 
 
 
 
Groningen, 18 januari 2022 
betreft: quarantaineregels n.a.v. de persconferentie van 14 januari jl. 
 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s),  

Op vrijdag 14 januari 2022 maakte de overheid de nieuwe coronaregels bekend. Voor 

uw kind(eren) geldt een aantal nieuwe regels. Deze gaan over quarantaine: het 

thuisblijven bij besmettingen op school. Hieronder leest u welke regels over thuisblijven 

op dit moment gelden.  

Wanneer blijft uw kind thuis?  

In de onderstaande drie situaties blijft uw kind thuis:  

1. Als uw kind nauw contact heeft gehad met een besmet persoon, tenzij:  

o uw kind minimaal een week geleden een boosterprik gehad; of minder 

dan 8 weken geleden een coronabesmetting;  

o én uw kind geen klachten heeft.  

2. Als uw kind last heeft van neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn of 

hoesten. Laat uw kind dan een zelftest doen.  

o Geeft de zelftest aan dat uw kind geen corona heeft, dan mag uw kind 

weer naar school.  

o Geeft de zelftest aan dat uw kind wel corona heeft, maak dan 

een testafspraak bij de GGD. 

3. Als uw kind last heeft van verhoging of koorts, benauwdheid, kortademigheid of 

verlies van reuk of smaak. Maak dan meteen een testafspraak bij de GGD.  

Doe voor alle andere situaties, of gewoon voor de zekerheid, de quarantainecheck.  

Als een groep 3 of meer besmettingen heeft, gaat de groep in quarantaine   

Dat is de regel vanuit de GGD. Dat duurt 10 dagen.  Leerlingen komen 10 dagen niet 

naar school. Die 10 dagen zien er als volgt uit:   

• De eerste 5 dagen zijn quarantaine. Leerlingen die níét minimaal een week 

geleden een boosterprik hebben gehad en die géén corona hebben gehad in de 

afgelopen 8 weken moeten binnenblijven. Leerlingen die wel een boosterprik 

hebben gehad of in de afgelopen 8 weken corona hebben gehad, hoeven niet 

binnen te blijven.  

• Na 5 dagen kan uw kind bij de GGD een test doen.   

o Geeft de test geen corona aan? Dan hoeft uw kind niet binnen te 

blijven.   

o Geeft de test wel corona aan? Dan blijft uw kind binnen. De GGD geeft 

verdere uitleg over wat u moet doen.   

o Doet uw kind geen test? Dan blijft uw kind 10 dagen binnen.  

https://coronatest.nl/ik-wil-me-laten-testen/online-een-afspraak-maken
https://coronatest.nl/ik-wil-me-laten-testen/online-een-afspraak-maken
https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/nl
https://coronatest.nl/ik-wil-me-laten-testen/online-een-afspraak-maken


 

 

 

 

Als een groep thuis moet blijven, hoort u dat van de leiding van de school  

Dan krijgt de hele groep tijdens de gehele periode van 10 dagen 

thuis zoveel mogelijk online les voor alleen de klassikale lessen. Clusterlessen krijgen zij 

niet online, daarvoor krijgen zij wel opdrachten en huiswerk. Hiervoor is gekozen 

omdat onze scholen in het voortgezet onderwijs niet streamen en het voor 

een docent praktisch niet mogelijk is de lessen tegelijk online en in de klas te geven.  

Wel zien we dat steeds meer leerlingen corona hebben doorgemaakt en we verwachten 

dat steeds meer leerlingen in de komende tijd hun boosterprik krijgen. Moet een hele 

klas thuisblijven, dan kan het gebeuren dat we sneller dan 10 dagen weer op school les 

kunnen geven. We bekijken dit per situatie en klas. We geven het liefst onderwijs op 

school. Daarom bekijken we, binnen de regels van de overheid, elke keer hoe we zo 

goed en snel mogelijk weer op school les kunnen geven.  

Alle leerlingen doen twee keer per week een zelftest  

Dat is nog steeds het dringende advies van de overheid. Ook als uw kind geen klachten 

heeft. We delen de zelftesten uit op school. Leerlingen met bekende chronische 

luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid mogen met 

deze klachten wel naar school zonder dat zij getest zijn. Ook leerlingen die minder dan 8 

weken geleden corona hebben gehad en nu beter zijn mogen met milde klachten naar 

school en hoeven niet opnieuw getest te worden.  

Wilt u besmettingen melden bij de school?  

U kunt dit aangeven wanneer u uw kind ziekmeldt. U bent hiertoe niet verplicht, maar dit 

is wel een dringend verzoek. Door drukte kan de GGD dit niet meer doen. Daarom is het 

heel belangrijk dat we van u horen wanneer er een besmetting is. Hoe beter wij weten 

hoeveel leerlingen besmet zijn, hoe beter wij voor goed en veilig onderwijs kunnen 

zorgen.  

Tot slot: we zijn blij dat we fysiek onderwijs kunnen geven  

Dat doen we ook veel liever dan digitaal onderwijs. We zien ook dat fysiek onderwijs het 

best werkt en het leukst is voor de leerlingen. We zetten daarom alles op alles om dit 

mogelijk te maken. Zoals u hierboven kunt lezen, kan het voorkomen dat we 

overschakelen op online onderwijs. Als dat gebeurt, hoort u dat van de leiding van de 

school. Ook dan doen we er alles aan zo goed mogelijk onderwijs te geven. Daarbij 

hopen we op uw steun. En laat het gerust weten als u vragen of opmerkingen heeft.  

Met vriendelijke groet,  

 

Jan Kuik 

vestigingsleider  

 

 


