
Den Haag, 25 januari 2022 

 

 

Geachte ouder(s), 

 

Via deze brief wil ik u over het volgende informeren. 

 

Uitkomst persconferentie 

Zojuist hebben wij uit de persconferentie vernomen dat het beleid met betrekking tot 

quarantaine vanaf morgen is versoepeld. 

Dat betekent dat basisschoolkinderen na contact met een besmet persoon niet meer in 

quarantaine hoeven als zij zelf geen klachten hebben. 

Daarnaast vervalt de maatregel dat een klas naar huis moet bij 3 of meer besmettingen. 

 

Wel of niet naar school 

Kinderen zonder corona-gerelateerde klachten (en zonder corona) kunnen weer naar 

school komen. 

 

De groepen die nu in quarantaine zitten, mogen morgen dan ook weer naar school 

komen. 

Wacht u op de uitslag van de GGD-test van uw kind omdat hij/zij getest is na 5 dagen 

quarantaine om de quarantaineverplichting op te heffen? Dan is uw kind morgen ook 

welkom op school. 

 

Wel vragen wij u bij uw zoon/dochter een zelftest af te nemen voordat hij/zij naar school 

komt. 

 

Heeft uw kind klachten? 

Zit uw kind nu in quarantaine en heeft hij/zij wel corona-gerelateerde klachten, dan blijft 

uw kind thuis en neemt u een zelftest bij hem/haar af.  

Uw kind mag naar school komen wanneer de uitslag van de test negatief is. 

 

Heeft uw kind een positieve zelf- en/of GGD-testuitslag, dan blijven de huidige 

quarantaineregels van kracht. Uw kind gaat dan, vanaf het moment van de eerste 

klachten, 7 dagen in quarantaine. Uw kind mag dan weer naar school komen wanneer 

hij/zij, na de 7 dagen quarantaine, 24 uur klachtenvrij is.  

Blijft u een positieve zelf- en/of GGD-testuitslag met ons delen. 

 

Groep toch in quarantaine? 

Bij grote corona-uitbraken in een klas of op onze school, kan de GGD alsnog besluiten tot 

strengere quarantaineregels over te gaan. 

 

Leerkracht ziek of in thuisisolatie? Kinderen mogelijk toch thuis 

Helaas hebben wij ook te maken met positieve besmettingen onder de leerkrachten, 

waardoor zij niet op school aanwezig kunnen zijn. 

Daarnaast kunnen leerkrachten ziek worden/zijn waardoor zij thuis moeten blijven. 

Wij blijven ons uiterste best doen om afwezige leerkrachten te vervangen, maar helaas is 

dit niet altijd mogelijk. 

Als er geen vervangende leerkracht beschikbaar is, dan kan het voorkomen dat een 

groep toch gevraagd wordt thuis te blijven. Er is dan geen noodopvang beschikbaar. 

 

Corona-gerelateerde klachten 

Wij vermelden hieronder nogmaals de veel voorkomende corona-gerelateerde klachten: 

• verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen/keelpijn 

• hoesten 

• kortademigheid/benauwdheid 



• verhoging óf koorts boven de 38 graden 

• plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping) 

• spierpijn 

• vermoeidheid 

• diarree 

 

Huidige schoolmaateregelen blijven van kracht 

De huidige schoolmaatregelen zullen worden gecontinueerd, zoals het gebruik van aparte 

in- en uitgangen, het dragen van mondkapjes in de gangen voor de leerkrachten en de 

leerlingen van de groepen 6, 7 en 8, het volgens een vast rooster buiten spelen en de 

vaste looproutes  

 

Met hartelijke groet, 

 

 

Nieke Opstal 


