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We zitten volop in de afronding van dit schooljaar, maar landelijk kijkt men al voorzich-
tig vooruit naar de start van schooljaar ’21 – ‘2. Op dit moment neemt het aantal be-
smettingen weer hard toe. Tegelijkertijd is de COVID-druk in ziekenhuizen al tijden niet 
meer zo laag geweest (al begint ook deze weer te stijgen). Deze ontwikkelingen zullen 
in de vakantie nauwlettend door het RIVM, het OMT en het ministerie van OCW worden 
gevolgd. Op 13 augustus zal bekend worden gemaakt op welke manier scholen na de 
vakantie hun deuren mogen openen. Een aantal zaken zijn al bekend, daar lichten wij 
jullie graag over in. 

Let op: vervallen quarantaineplicht na volledige vaccinatie
Personen die al 14 dagen volledig zijn gevaccineerd tegen het coronavirus hoeven vanaf 
donderdag 8 juli niet meer in quarantaine als ze in nauw contact zijn geweest met iemand die 
besmet is geraakt. De quarantaineplicht komt ook te vervallen voor mensen die minder dan 
zes maanden geleden Covid-19 hebben gehad, óf al eerder Covid-19 hebben gehad en langer 
dan veertien dagen geleden minimaal eenmaal zijn gevaccineerd.

Zelftesten voor de vakantie
Alle VO -scholen is gevraagd om leerlingen en personeelsleden voor de zomervakantie vier 
extra zelftesten mee te geven. Hiermee kan men zichzelf na terugkomst van vakantie en kort 
voor de start van het nieuwe schooljaar preventief testen, om zo een onverhoopte besmetting 
op te sporen voordat deze de school binnenkomt. Zelftesten moeten niet worden gebruikt als 
men klachten heeft of uit bron- en contactonderzoek naar voren komt. Dan moet men naar de 
GGD-testlocatie voor een coronatest.

Preventief testen medewerkers vervalt
Voor personeel geldt in ieder geval dat er niet meer preventief getest hoeft te worden na de zo-
mer, gezien de hoge vaccinatiegraad onder volwassenen. Voor leerlingen in het VO wordt dit 
nog bepaald, mede op basis van de epidemiologische ontwikkelingen. Scholen wordt daarom 
gevraagd voldoende testen op voorraad te houden om na de zomer in ieder geval risicogericht 
te kunnen testen.

Wij blijven het nieuws natuurlijk volgen en houden jullie op de hoogte. In de tussentijd kunnen 
jullie hier de brief van demissionair-minister Arie Slob aan het hele onderwijsveld lezen.

https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/Brief-minister-Slob-aan-het-onderwijs-over-coronabeleid-in-en-na-de-zomervakantie.pdf

