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Tijdens de persconferentie op dinsdagavond 25 januari werden nieuwe quarantaine-regels voor onderwijs bekendgemaakt. Leerlingen in het voortgezet onderwijs die in contact zijn geweest met iemand die corona heeft, hoeven niet meer in quarantaine. Zij kunnen dus naar school. Ze blijven wel thuis als ze zelf klachten hebben. Voor medewerkers
gelden de quarantaineregels voor volwassenen. In uitzonderlijke situaties kan hier een
uitzondering op worden gemaakt, maar alleen onder strenge voorwaarden en in goed
overleg met de leidinggevende. Bij klachten blijft men altijd thuis.

Aanleiding besluit
De eerdere regels leidden tot zeer veel uitval, waardoor - ondanks de heropening van het
onderwijs - de continuïteit van het onderwijs weer in gevaar kwam. Zo heeft ook het Connect
College (net als veel andere scholen) deze week moeten besluiten om afstandsonderwijs aan
te bieden i.v.m. het hoge aantal quarantaine-meldingen. Minister Dennis Wiersma (Primair en
Voortgezet Onderwijs):
“De quarantaineregels pakten dramatisch uit in het onderwijs. We zagen dat veel klassen en
leraren naar huis moesten, omdat er drie of meer besmettingen waren binnen zeven dagen.
Terwijl het juist belangrijk is dat kinderen en jongeren les op school blijven krijgen, dat is het
beste voor ze. Uiteraard alleen als dat veilig kan en je geen klachten of positieve test hebt.
Daarom blijft het belangrijk om te zelftesten, mondkapjes te dragen in de gang en te zorgen
voor frisse lucht en ventilatie. Samen met leerlingen, ouders en scholen houden dit scherp in
de gaten.”
Het kabinet heeft daarom vandaag besloten dat kinderen tot 18 jaar niet meer thuis hoeven te
blijven wanneer ze contact hebben gehad met iemand die corona heeft. Zij blijven wel thuis bij
klachten. Dan doen ze een zelftest (bij milde klachten) of laten zich testen door de GGD. Het
RIVM meldt op zijn website onder milde klachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of een verhoging tot 38 graden.
Als er over langere termijn meerdere besmettingen in een klas zijn, doet de GGD uitbraakonderzoek. In dat geval kan de GGD nog wel adviseren om een quarantaine-advies te geven
voor de hele groep.

Belang zelftesten
We roepen alle leerlingen en medewerkers op om, of men nu wel of niet gevaccineerd is, 2x
per week thuis een zelftest te doen - óók wanneer je geen klachten hebt. Deze testen zijn gratis op school te krijgen. Bij een negatieve test kan je gewoon naar school. Bij een positieve test
is het advies je door de GGD te laten testen.

Nieuwe beslisboom volgt
Wij volgen (zoals landelijk is afgesproken) altijd de beslisboom van de AJN Jeugdartsen. Zij
hebben goed contact met het RIVM en de GGD’en, en hebben alle (medische) kennis in huis
om de beslisboom op te stellen. Op 2 februari is het nieuwste protocol gepubliceerd. Tot die
tijd gelden de regels zoals hierboven beschreven. Deze zijn ook te vinden op deze website
van de rijksoverheid:
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De VO-raad (in samenwerking met de vakbonden) heeft op 26 januari het nieuwe protocol
gepubliceerd.

Kennismakingsactiviteiten groep 8
Vorige week zijn al de nieuwe regels voor kennismakingsactiviteiten voor groep 8-leerlingen
bekendgemaakt. Deze activiteiten mogen alleen kleinschalig doorgaan op school. We mogen
alleen informatieve activiteiten organiseren. Activiteiten om de sfeer te proeven mogen helaas
nog niet doorgaan. Daarnaast komen ouders / verzorgers in principe niet naar school. Alleen
leerlingen met een bb- of kb-advies of gezinnen waarbij er behoefte is aan extra ondersteuning
mogen in overleg met de school één ouder meenemen naar een activiteit. Daarnaast moeten
we activiteiten zoveel mogelijk na schooltijd organiseren, zodat het aantal contacten beperkt
wordt.
Er wordt door alle scholen hard gewerkt aan nieuwe activiteiten en het uitwerken van ideeën,
zodat ook ouders genoeg informatie van de school kunnen krijgen. We vragen jullie begrip als
dat soms iets langer duurt. In de tussentijd vind je op SchoolKompas.info alvast meer informatie over alle scholen in onze omgeving.
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